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16. KITAB KUSUF (GERHANA)

Dalam pembahasan ini, lafaztr basmalah tercantum dalam

riwayat Karimatr. Sedangkan dalam riwayat Al Mustamli disebutkan

dengan "Bab-bab Kusuf (gerhana)". Adapun dalam sebagian naskah

tertulis "Kitab" sebagai ganti "Bab-bab".

Menurut etimologi (bahasa) Kusuf berarti berubah menjadi

hitam, seperti dikatakan 'kasafa wajhuhu au haaluhu' (wajah atau

keadaannya berubah suram). Dikatakan lcasafat asy-syams, yakni

matahari berubatr menjadi hitam (gelap) dan cahayanya hilang. Ulama

berbeda pendapat mengenai lataz}a 'kusuf dan 'khusuf , apakah

keduanya merupakan sinonim atau tidak, hal itu akan dijelaskan.

1. Shalat Saat Terjadi Kusuf (gerhana) Matahari

*'t * ilt & it J'ir''bk ,Jv;F eri *,frt *
j- tit;rT- *, & frt ,pU,?6 ,'#rt &,xti
itil ,:*)r cj#r & ,Xs; ti. Ji ,tirli ,.^,-;:r'3?'>

,fi :'"l. g4- \'#6 "3t u\:*i * rtt *
€.1 ti'ek- $ ryL\r, fja ur'-fri,

1040. Dari Al Hasan, dari Abu Bakmh, dia berkata, kami berada

di sisi Rasulullah SAW dan matahari mengalami kusuf (gerhana),

maka Nabi SAW berdiri dengan menyeret selendangnya hingga

masuk masjid. Maka, kami pun (ikut) masuk ke dalamnya. Lalu Nabi

SAW shalat dua rakaat mengimami kami hingga matahari tampak

(kembali). Lalu Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya matahari dan
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bulan tidak mengalami kusuf (gerhana) karena kematian seseorong.

Apabila lralian melihat keduanya (mengalami gerhana), maka shalat
dan berdoalah hingga disingkapkan apa yang ada pada kalian."

,*t * \, Jr'*:tt iu,,1; ):r..^-, 6'*,;,ju ; V
n )q c+.:; ,o,1, i lt :?.:*.r"fr\';"efty

.flA t;'* u;'r3-irrip ,.lr c,6
' 1041. Dari Qais, dia berkata; aku mendengar Abu Mas'ud

berkata, Nabi SAW bersabda, "sesungguhnya matahari dan bulan
tidak mengalami gerhana (kusufl learena kematian seseorang di
antaro manusia. Akan tetapi keduanya adalah dua tanda di antara
tanda-tanda (kebesaron) Allah. Apabila kalian melihat keduanya
(mengalami gerhana) maka berdiri dan shalatlah."

f n' *Utf *rk'fi6#Lt'toar;it,f
qK t :.a,i't fi :''), 1* r A\ "at'c't, *iflA G:#?_,rip ,;ur slI 

"r 
.16--I

1042. Dan Ibnu Umar RA, bahwa aiu ,n.n."ritakan U*, *uO,
SAW, "Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami khusuf
(gerhana) knrena kematian seseorang dan tidak pula karena
kehidupannya (kelohirannya). Akan tetapi keduanya adalah dua tanda
di antara tanda-tonda (kebesaran) Allah. Apabila kalian melihat
ke duanya (me ngal ami gerhana), malca shal atlah."

i' & i:t Jyr'* eplr .:s :Jv'4t, ;;;:i,, e
o-l 

".^:Jt 'rK
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hr rrisri tS*; ;-i, riu ,yV4,ii fi /i.)#-
1043. Dari Al Mughiratr bin Syu'batr, dia berkata, matatrari

mengalami kusuf (gerhana) pada masa Rasulullatr SAW di hari

meninggalnya Ibrahim (putra Rasulullah). Maka manusia berkata,

"Matahari mengalami kusuf (gerhana) karena kematian lbrahim." Lalu

Rasulullah SAW bersaMa, "Sesungguhnya matahari dan bulan tidak
mengalami fusuf (gerhana) karena kemotian seseorang don tidokpula
lrarena lrehidupannya (kelahirannya). Apabila kalian melihat
(gerhana), mala hendaHah halian shalat dan berdoa kepada Allah."

Keteranean Hadits:

(Bob shalat saot terjadi kusuf [gerhanal matahari). Yakni
tentang disyariatkannya hal itu, dan ini merupakan hal yang

disepakati. Akan tetapi yang diperselisihkan adalah tentang hukum

dan caranya. Mayoritas ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah

mu'aklradah (yang sangat dianjurkan). Akan tetapi Abu Awanah

dalam kitab shahih-nya menyatakan bahwa hukumnya adalatr wajib.

Saya tidak menemukan ulama yang berpendapat demikian selain dia,

kecuali yang dinukil dari Malik yang menyamakannya dengan hukum

shalat Jum'at. Ibnu Al Manayyar menukil dari Abu Hanifah, bahwa

menurutnya hukum shalat gerhana adalatr wajib. Demikian pula yang

dinukil oleh sebagian penulis kitab madzhab Hanafi. Adapun

mengenai cara shalat Gerhana akan dibahas kemudian.

iist fi- Pt y u, ,b 4, t* (Rasuluilah SAW berdiri

menyeret atau menarik selendangnya). Dalam pembahasan tentangl/-
Libas (pakaian) diriwayatkan melalui jalur lain dari Yunus ,'ry
(dengan tergesa-gesa). Dalam riwayat An-Nasa'i dari Yazid bin

Zurai', dari Yunus, disebutkan, igit ,y. (karena tergeso-gesa).

Sedangkan dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Asma' disebutkan
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ut57. Qerjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW, moka

beliau merasa cemas -dan terburu-buru- hingga salah memalroi
baju besi sampai ia mendapatkan selendangnya). Yakni beliau hendak
memakai selendangnya namun beliau memakai baju besi karena
hatinya cemas dan takut. Hal ini dijadikan dalil bahwa menyeret
pakaian tidak tercela, kecuali bagi orang yang bertujuan untuk
menyombongkan diri.r Dalam hadits Abu Musa dijelaskan sebab

ketergesa-gesarm beliau.

,F ) 
", 

b (maka beliau shalat dua rakaat mengimami kami).

An-Nasa' i menambahk arr, ;ifu G 15, b ogaimana knl ian s hal at). Hal

ini dijadikan dalil bahwa shalat Kusuf (gerhana) sama seperti shalat
sunah (nafilah). Namun lbnu Hibban dan Al Baihaqi memahaminya
dengan makna "sebagaimana kalian shalat Gerhana. Sebab Abu
Bakah membicarakan hal itu kepada penduduk Bashrah, sementara
Ibnu Abbas telah mengajarkan kepada mereka bahwa shalat Gerhana
terdiri dari dua rakaat, dimana setiap rakaatnya ada dua kari ruku'
sebagaimanayang diriwayatkan oleh Imam Syaf i, Ibnu Abi Syaibah
dan selain keduanya. untuk mempertegas hal tersebut, dalam riwayat
Abdul warits, dari Yunus di bagian akhir pembahasan tentang kusuf
(gerhana), disebutkan bahwa yang demikian itu terjadi pada saat
meninggalnya lbrahim, putra Rasulullah SAW.

Riwayat serupa telah disebutkan dalam hadits Jabir yang dikutip
oleh Imam Muslim, fi3 f3 ,y ; ;.tl lSesungguhnya pada setiap

rakaat terdapat dua kali ruku'). Riwayat ini menunjukkan bahwa
kisah tersebut sama. Nampaknya riwayat Abu Bakrah bersifat mutlak,
rulmun dalam riwayat Jabir ada tambahan penjelasan tentang cara
ruku' dalam shalat Gerhana. Untuk itu, berpegang dengannya adalah

r Seandainya beliau mengatakan "bukan karena sengaja menyeretnya", niscaya lebih tepat
berdasarkan keumuman hadits shahih"Apa-apayang lebih rendah daripada mata kaki, mika
ia berada di neraka". Wallahu a'lam.
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lebih utama. Dalam sebagian besar jalur periwayatan hadits ini dari

Aisyatr disebutkan , ,*i', y t y 4 lr1 lSes ungguhnya pado setiap

ralraat terdapat dua kali ruku'). Lalu dalam hadits beliau yang dikutip

oleh Ibnu Khuzaimah dikatakan bahwa yang demikian terjadi pada

hari kematian Ibratrim (putra Rasulullah SAW).

c&;r uj- thingga matahari nmpak). Lafa^ ini dijadikan dalil

tentang lama shalat Gerhana, yaitu hingga matahari nampak kembali.

Namun Ath-Thatrawi menjawab, bahwa dalam hadits dikatalell lri

ryL\$ (hendaklah kalian shalat dan berdoa). Dalam arti lain, jika kita

selesai melaksanakan shalat Gerhana, namun matatrari belum juga

nampak (muncul kembali), maka hendaknya kita menyibukkan diri
dengan berdoa hingga gerhana berakhir.

Ibnu Daqiq Al Id menguatkan batrwa batas tersebut (matatrari

muncul kembali) adalah untuk shalat dan berdoa, sehingga mungkin

saja doa tersebut dilakukan setelah selesai shalat sampai matatrari

muncul kembali. Dengan demikian, shalat Gerhana tidak harus

dilakukan dengan lama, atau mengulanginya kembali -jika matahari

belum nampak- sampai matahari muncul (gerhana berakhir).

Dalam riwayat An-Nasa'i dari hadits An-Nu'man bin Basyir

disebu&an, ,;ri-,W *i yh, & l' )"t * ;e o:ar f
Li#r & W ',:4 1, #g ) (terjadi gerhana matahari pada

masa Rasulullah SAW, maka beliau shalat duo ralraat dua rakaat dan

meminta (berdoa) hingga matahari tampak kembali). Apabila riwayat

ini akurat, maka kemungkinan Iafazh i$g: (dua rakaar) maksudnya

adalah dua kali ruku'. Penggunaan lafazh "rakaat" dengan maksud

ruku' telah disebutkan dalam hadits Al Hasan, /V 'i.rj';at'r;:.;

:Ek, yj ,F e fi dbt 6*1u)(teriadt gerhana bulan, sedang

Ibnu Abbas berada di Bashrah. Malra beliau shalat dua rakaat, pada
setiap rakaat dua kali rakaat fbaca: ruku'J). Hadits ini diriwayatkan

oleh Imam Asy-Syaf i.
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Abdurrazzaq meriwayatkan dengan sonad yang shahift dari Abu

Qilabatr, Li#r |Y'Jji->V1 ,yil uk, €, riii r,ri pt y ht ;a ^X

(Bahwasanya Nabi SAI{ biasa pada setiap koli ruku' satu rakaat,
beliau mengutus seseor(mg untuk melihat opakah matahari telah
tampak). Dengan demikian, kemungkinan yang dimaksud dapat

dipastikan. Akan tetapi bila terbukti kejadian ini berlangsung lebih
dari sekali, maka tidak ada lagi kemusykilan.

.r r 'lr.,*t i" ii,' ,p'4t lui lmaka Nabi SAW bersabda,

"Sesungguhnya matahwi..."). Pada riwayat Ibnu Khuzaimatr

ditambatrkan,'Jui t:*t tb ',fr,ii rltf lXet*a matahari telah tampak

kembali, maka beliau berWtutbah kcpada kami seraya bersabda...).
Hal ini dijadikan dalil bahwa munculnya matahari tidak membatalkan
khutbatr.

fi :l (karena kematian seseorang). Dalam riwayat AMul

Warits dijelaskan mengapa Nabi SAW berkata seperti itu, U.t'oi Us5

e,U: C }rlr ..lrii c:6'nbr j1'n'J,r;- p, y n' & 'o.il Vang demikian

itu karena seorang Wtra Nabi SAW -yang bernama lbrahim-
meninggal dunia, maka manusia berleata tentang ira). Dalam riwayat
Mubarak bin Fadhalatr yang dikutip oleh Ibnu Hibban disebutkan, Jui

er;)??}J3lr ,>i;3 riJl :!6r (Manusia berkata, ,,sesungguhnya

gerhana matahari terjadi karena kematian lbrahim.,,). Sementara
dalam riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, Ibnu
I(huzaimah dan Ibnu Hibban menggolongkannya sebagai hadits
shahih. Dari Abu Qilabatr, dari An-Nu'man bin Basyir, dia berkata,

& i;j *-ti;frp;, *h, e !, )*j y ,Se o,tut #:
tti ;:;e1-;Or 31 'jri Ui;.r (ii ,Lii.lr e ,;U- Jj- p ,i,,-;st ;i
'sr.rs di ,,viilt q * ?"J.rt y*-,t -rJib r-Etr Qerjadi

gerhona matahari pada maso Rasulullah SAW, maka beliau SAW
kcluar dengan terburu-buru sambil menyeret pakaiannya hingga

FATIIUL BAARI -



mendatangi masjid. Beliau SAIV senantiosa shalat hingga matohari
tampak kembali. Ketika matahari tampak, malra beliau bersabda,
"Sesungguhnya manusia beranggapan bahwa matahari dan bulan

tidak mengalami kusuf (gerhana) kecuali karena kematian salah

seorang pembesar, padahal sesungguhnya tidaklah demikian. "). (Al
Hadits).

Hadits ini membatalkan kebiasaan orang-orang jahiliyatr yang

meyakini batrwa bintang-bintang itu mempengaruhi kehidupan di
bumi. Hal ini sebagaimana sabda beliau SAW dalam pembatrasan

tentang Istisqa' (memohon hujan), ,t :*, €Y ,j'i- (Mereko

mengatalran, "Kita diberi hujan karena terbenamnya bintang ini...").

Al Khaththabi berkata, "Pada masa jahiliyatr, mereka

beranggapan batrwa gerhana itu terjadi karena adanya perubahan di
muka bumi, baik berupa kematian maupun hal-hal yang tidak
diinginkan (mudharat). Oleh karena itu, Nabi SAW memberitahukan
bahwa yang demikian termasuk keyakinan yang batil. Sesungguhnya

matahari dan bulan adalah dua ciptaan yang tunduk kepada Allah,
keduanya tidak memiliki kekuasaan terhadap ciptaan lain dan tidak
pula memiliki kekuatan untuk menolak mudharat dari diri mereka
sendiri.

Hadits ini juga menjelaskan perhatian dan kasih sayang Nabi
SAW terhadap umatnya, serta peras&m takut beliau terhadap
Tuhannya.

it :$ q F (dua tanda di ontara tanda-tanda TrebesaranJ

Allah). Yakni tanda-tanda kebesaran Allah yang menunjukkan
keesaan dan keagungan kekuasaan-Nya, atau tanda kebesaran Allah
untuk mengingatkan manusia agar takut terhadap siksaan-Nya.
Pemahaman ini didukung oleh firman-Nya dalam suratr Al Israa' ayat

59 yang berbunyi, fr-ry il :,r1! ,t j 6i (Dan Kami tidak memberi

tanda-tanda itu melainkan untuk mengikuti).
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Masalah ini akan dijelaskan ketika membahas sabda beliau

SAW, 6w $r?ttt U';i- (,,4llah menakuti hamba-hamba-Nya dengan

keduanya).

A:frl: $$ lapabila kalian melihatnya), yakni melihat tanda

kebesaran tersebut. Sementara dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan , t;L:tJijj $$ l,lpabtla kalian melihat keduanya). Demikian

pula dalam riwayat Al Ismaili. Maksudnya, apabila kalian melihat
gerhana bulan atau matahari, karena tidak mungkin akan terjadi

gerhana matahari dan bulan dalam waktu yang bersamaan 
-menurut

kebiasaan- meskipun yang demikian tidak mustahil dalam kekuasaan

Allah SWT.

Lafazh ini merupakan dalil disyariatkannya shalat saat terjadi

gerhana butan. Dalam riwayat Ibnu Mundzir disebutkan, 'r#- ,P
L;,3Jr,4 ''# (Hingga selesai gerhana manapun di antara

lreduanya yang mengalami gerhana). Lafazh ini lebih tegas

menunjukkan apa yang dimaksud. Abu Awanah menyebutkan, dalam

sebagian jalur periwayatan diterangkan bahwa yang demikian itu
terjadi pada hari Ibrahim 

-putra 
Nabi SAW- meninggal dunia. Hal

serupa juga diterangkan dalam Musnad Asy-Syaf i. Ini mendukung

pendapat yang telah kami kemukakan bahwa apa yang telah

diceritakan adalah satu kisah yang sama.
t . t.

tt[rD ti'* (mako hendaHah kalian berdiri dan sholat). Kalimat

ini dijadikan dalil tidak ditetapkannya waktu tertentu untuk melakukan

shalat Gerhana, sebab shalat ini dikaitkan dengan terjadinya gerhana

itu sendiri, dan ini terjadi kapanpun di siang hari. Pandangan ini
merupakan pendapat Imam Syaf i serta ulama yang mengikutinya,
sedangkan ulama madzhab Hanafi mengecualikan pada waktu-waktu
yang dimakruhkannya untuk melaksanakan shalat. Inilah pandangan

yang masyhur dalam madzhab Imam Ahmad, sementara dalam

madzhab Maliki dikatakan bahwa waktunya adalah sejak
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diperbolehkan mengerjakan shalat sunah hingga matahari tergelincir.

Pada riwayat lain dikatakan, "Hingga shalat Ashar".

Faktor yang mendukung pendapat pertarna, yaitu bahwa yang

dimaksud adalatr mengerjakan ibadatr ini sebelum matahari tampak

kembali. Sementara mereka telah sepakat bahwa shalat ini tidak

diqadha' setelah gerhana berakhir. Apabila shalat ini terbatas pada

waktu tertentu, maka mungkin saja matatrari telah tampak kembali

sebelum waktu tersebut, sehingga maksud untuk mengerjakan shalat

tidak tercapai. Saya tidak mendapatkan pada satu pun di antara jalur-
jalur periwayatan hadits ini -meski sangat banyak- bahwa beliau

mengerjakan shalat Gerhana kecuali pada waktu dhuha. Tetapi yang

demikian terjadi secara kebetulan dan tidak berarti dilarang untuk

mengerjakannya pada waktu yang lain. Namun riwayat yang ada

sepakat menyatakan batrwa beliau SAW segera melaksanakan shalat.

:!.o{-lJ (keduanya tidak mengalami gerhana). Ibnu Khuzaimah

dan Al Bazzan meriwayatkan melalui jalur Nafi' dari Ibnu Umar, dia

berkata, er;.r.rO ?'i-!-3r * Qeriadt gerhana matahari (khusufl

pada hari kematian lbrahim).Di dalamnya juga disebutkan, jy|,1ri
ti:ei3 t|\rj b f: jp a),idr lBersegeralah menuju shatat [minta

perlindunganJ serta dzikir kepada Allah, dan berdoa serta

bersedekahlah).

:(iJ-'tt (dan tidak pula untuk kehidupannya). Tambahan ini

menimbulkan kemusykilan, sebab konteks hadits tersebut

berhubungan dengan anggapan mereka bahwa gerhana itu terjadi

akibat kematian Ibrahim, dan mereka tidak menyinggung masalah

kehidupan. Namun kemusykilan ini mungkin dijawab, bahwa

disebutkannya kehidupan dalam hadits ini berfungsi menghilangkan

anggapan mereka bahwa tidak terjadinya gerhana karena kematian

seseorang, tidak berkonsekuensi bahwa gerhana itu tidak terjadi

karena kelahiran seseorang. Oleh sebab itu, syariat memberi penafian

secara umum untuk menolak anggapan yang demikian.
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etjJ,bo ?'-i- @ada hari meninggalrryo lbrahirz), yakni Ibrahim

bin Nabi SAW. Mayoritas sejarawan mengatakan bahwa Ibrahim

meninggal pada tahun ke-10 H. Ada yang mengatakan pada bulan

Rabi'ul Awwal, ada yang mengatakan juga pada bulan Ramadhan,

sementara sebagian yang lain mengatakan pada bulan Dzulhijjah.
Mayoritas mereka mengatakan bahwa kejadian ini berlangsung pada

hari kesepuluh. Sebagian mengatakan pada hari keempat, dan

sebagian lagi mengatakan pada hari keempat belas. Namun penetapan

hari ini tidak dapat dibenarkan jika dikatakan peristiwa itu
berlangsung pada bulan Dzulhijjatr, sebab Nabi SAW saat itu berada

di Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Sementara telah dinukil
melalui riwayat yang akurat batrwa beliau SAW menyaksikan

kematian anaknya [Ibrahim] ketika berada di Madinah. Hanya saja

dikatakan batrwa peristiwa itu terjadi pada tahun ke-7 H. Apabila
kebenaran perkataan ini dapat dibuktikan, maka penetapan hari tadi
dapat dibenarkan.

Imam An-Nawawi menegaskan bahwa Ibrahim meninggal dunia
pada tahun perjanjian Hudaibiyah. Namun pernyataan An-Nawawi
ditanggapi, bahwa beliau SAW saat itu berada di Hudaibiyah dan

kembali ke Madinah pada akhir bulan. Dari keterangan-keterangan di
atas terdapat bantahan bagi ahlul hai'ah (para astronom) yang

beranggapan bahwa kematian yang dimaksud tidak mungkin terjadi
pada waktu-waktu yang telah disebutkan. Sementara Imam Syaf i
berpandangan bahwa gerhana itu terjadi pada hari raya. Namun
pernyataan Syaf i ditolak oleh mereka yang berpegang dengan

pandangan para astronom. Lalu para pendukung madzhab Syaf i
membantah kembali pandangan ini, dan mereka benar dalam hal ini.

Catatan

Imam Buli*rari memulai pembatrasan tentang kusuf (gerhana)

dengan hadits-hadits mengenai shalat yang bersifat mutlak, tanpa

dikai&an dengan sifat atau cara tertentu. Hal ini mengisyaratkan
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a' & i:t Jy, y
iGG ?* ,u6u'*,

bahwa apabila seseorang melakukan shalat sebagaimana bias4 maka

hal itu telah mencukupi, meskipun melakukan shalat Kusuf (gerhana)

sebagaimana cara yang khusus itu lebih utama. Demikian pendapat

mayoritas ulama. Sementara sebagian ulama madztrab Syaf i -seperti
Al Bandaniji- berpendapat batrwa shalat Kusuf (gerhana) dua rakaat

seperti shalat sunah lainnya tidaklah mencukupi. l{allahu a'lam.

2. Sedekah Saat Terjadi Gerhana

;'uAr *;',:- 'Uu 
tft'*rA *

z\tOtOtOz

qli iur J* ilt Jh p *j +

'i 
^lL ;ii'i:t '';r u$t '*i ,lu*!r.j;r $) J:pt

)rl) rri,>'5.J ou-*,- I nr .,q-i U;)q'Pt) uJit Lt rjtij t-i o3"
.a a-,

z1l r:. ,iv ;ilul rg*:, UFj?n ipiu ut';i:) $g ,'^:rr, l
-if c. .'ei ;:i'ri i:^? G.; oi :ti'i| fi i (, 

*tj f
.r:g &rryW pi"o'Ax'j ltrf

1044. Dari Aisyah, dia berkata, "Terjadi gerhana matahari pada

masa Rasulullah SAW. Makq Rasulullah SAW shalat mengimami

manusia. Beliau berdiri dan memperlama berdiri, kemudian ruku' dan

memperlama ruku'. Kemudian beliau berdiri dan memperlama berdiri,
namun lebih singkat daripada berdiri yang pertama. Kemudian beliau

ruku' dan memperlama ruku', namun lebih singkat daripada rukf yang
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pertama. Kemudian beliau sujud dan memperlama sujud, lalu
melakukan pada rakaat kedua sama seperti yang dilakukan pada rakaat
pertama. Kemudian beliau selesai shalat dan matahari telah nampak
kembali. Lalu beliau berkhutbah di hadapan manusia dengan memuji
Allah serta menyanjung-Nya, kemudian bersabda,'sesungguhnya
matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda
(kebesaran) Allah, keduanya tidak mengalami gerhana karena
kematian seseorang dan tidak pula karena kehidupannya (baca:

kelahirannya). Apabila kalian melihat hal itu, maka berdoalah kepada
Allah, bertakbir, shalat dan bersedekahlah'. Kemudian beliau
bersabda, 'Wohai umat Muhammad! Demi Allah, tidak ada seorang
pun yang lebih cemburu daripada Allah apabila hambanya yang laki-
laki atau hambanya yang perempuan melakuknn perzinaan. Wahai
umat Muhammad! Kalau kalian mengetahui apa yang aht ketahui,
niscaya lralian aknn sedikit tertowa dan banyak menangis'."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini lmam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah dari
riwayat Hisyam bin Urwah, dari bapaknya. Kemudian satu bab
berikutnya beliau menyebutkan hadits yang sama dari riwayat Ibnu
Syihab, dari Urwah. Lalu dua bab berikutnya beliau menyebutkan
hadits tersebut dari riwayat Amrah, dari Aisyah.

Dalam setiap riwayat tersebut terdapat keterangan yang tidak
ditemukan dalam riwayat yang lainnya. Pada hadits-hadits yang ada
dalam pembahasan tentang kusuf (gerhana) disebutkan perintah shalat,
sedekah, dzikir dan doa serta lainnya. Dalam pembahasan ini, riwayat
yang lebih penting disebutkan lebih dahulu, demikian selanjutnya.
Hadits yang memuat perintah untuk bersedekah hanya terdapat dalam
riwayat Hisyam. Oleh sebab itu, sesuailah jika disebutkan pada bab
ini. Selain itu sedekah merupakan amalan yang dilakukan setelah
shalat, maka dalam pembahasan ini bab tentang perintah untuk
sedekah ditempatkan setelah bab tentang shalat Gerhana.
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,P nut f n' e *, )rt y t' lrSr * (teriadi

gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW, malw beliau shalat)-

Hal ini dijadikan dalil batrwa beliau SAW senantiasa berada dalam

keadaan wudhu. Oleh sebab itu, beliau tidak perlu berwudhu lagi pada

saat ingin melakukan shalat ketika itu. Akan tetapi argumentasi ini
perlu diteliti kembali, karena dalam konteks hadits ini terdapat lafaz}l,

yang dihapus dari kalimat seperti akan disebutkan dalam riwayat Ibnu

Syihab, iirl1 arSr 
"ii 

r'il, jt e* ].J.3r * Qelah teriadi

gerhana matahari, maka beliau SAW l<eluar menuju masiid dan

manusia membuat shaf di belakangnya). Sedangkan dalam riwayat

Amratr disebutkan, ,i4 ?6'j f,t 'd."i & 'e'i L.#-i (tetah

terjadi gerhana matahari, maka beliau kembali pada soat dhuha lalu

lewat di antara kamar kemudian beliau berdiri dan shalat).

Setelah terbukti perbuatan-perbuatan ini tidak disebutkan pada

riwayat di atas, maka bisa saja lafazh yang menunjukkan bahwa beliau

SAW berwudhu tidak disebutkan pula. Oleh sebab itu, hadits di atas

tidak dapat dijadikan nash (dalil tegas) untuk mengatakan bahwa

beliau SAW saat itu dalam keadaan berwudhu.

1Ar |rVr6 (beliau memperlama berdiri). Dalam riwayat Ibnu

Syihab disebutkan, 7$-* iJ; "r$'6 (Makn beliau membaca dengan

bacaan yang panjang). Disebutkan pada bagian akhir pembahasan

tentang shalat melalui jalur lain dari Ibnu Syihab, y-* :t:i ?p

(Maka beliau SAW membaca surah yang panjang). Disebutkan dalam

hadits Ibnu Abbas, yang akan disebutkan setelah empat bab, t'F i?

Jlli zittr d :rt, ,? ;y laeliau membaca [ayatJ seperti

panjangnya surah Al Baqorah pada rakaat pertama).

Abu Daud meriwayatkan riwayat yang serupa melalui jalur

Sulaiman bin Yasar, dari Urwah, seraya ditambahkan, lili lqt e'fj
otrLs J\ q (F ,!.'& ziflt y (beliau SAW membaca [ayatJ seperti

14 - FATIII'L BAARI



panjangnya surah Aali 'lmraan lretilca berdiri pertama pada rakaat
kcdw).

i$r |rU'6 ?E 'j (kemudian beliau berdiri dan memperlama

berdiri).Dalam riwayat Ibnu Syihab disebutkan, i:$ 4 h' '* JU"j

(Kemudian beliau mengatakan sami'allazhu liman hamidah

[semoga Allah mendengar orang yang memuji-Nyafi. Lalu
ditambahkan melalui jalur lain dari Ibnu Syihab pada bagian akhir
kitab kusuf (gerhana), 'tfJ Ui 6., lnabbanaa walakal hamdu

[Wahai Tuhan kami dan bagi-Mu segala pujifi.

Keterangan ini dijadikan dalil disukainya mengucapkan dzikir
yang disyariatkan saat i'tidal (bangkit dari ruku') di awal berdiri yang

kedua pada rakaat pertama. Namun sebagian ulama generasi

belakangan dari madzhab Syaf i mempersoalkan hal ini, karena
waktu berdiri itu adalah untuk membaca -bukan untuk i'tidal (yang
dikenal)- berdasarkan kesepakatan ulama yang berpandangan adanya
tambahan ruku' pada setiap rakaat untuk membaca Al Faatihah,
meskipun Muhammad bin Maslamah Al Maliki menyelisihi hal
tersebut. Jawabnya, sesungguhnya shalat Kusuf (gerhana) disyariatkan
dengan cara tertentu sehingga tidak dapat dianalogikan dengan shalat
yang lain. Bahkan semua perbuatan yang terbukti dilakukan Nabi
SAW dalam shalat gerhana, berarti telah disyariatkan dan merupakan
dasar (pokok) bagi qiyas itu sendiri. Dengan pemahaman ini,
mayoritas ulama membantah mereka yang menganalogikan shalat
Gerhana dengan shalat sunah pada umumnya, hingga mereka
melarang menambah ruku' [dalam shalat Gerhana]. Namun Ath-
Thahawi mengisyaratkan bahwa pandangan para ulama madzhabnya
adalah berdasarkan qiyas [analogi] kepada shalat sunah. Tetapi
pendapat ini dikritik, karena qiyas [analogi] tidak dapat diterapkan
dengan adanya nash dalam masalah tersebut.

Sebenarnya shalat Kusuf (gerhana) lebih menyerupai shalat Id
dan shalat-shalat sunah yang dilakukan dengan berjamaah daripada
dengan shalat-shalat sunah secara mutlak. Oleh karena itu, shalat
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jenazatr memiliki kekhususan karena tidak ada ruku' dan sujud,

sedangkan dalam shalat Id ada tambatran takbir, dan shalat Khauf ada

tambahan perbuatan yang banyak serta boleh membelakangi kiblat.
Demikian pula halnya shalat Kusuf (gerhana), ia memiliki ciri
tersendiri dengan adanya tambahan ruku'. Maka, pandangan yang

mengatakan bahwa dalam shalat Gerhana ada tambatran ruku' telah
mengamalkan nash dan qiyas sekaligus, berbeda dengan mereka yang

tidak berpendapat demikian.

eflt S'ir6 peUau memperlama ruhi). Saya tidak menemukan

dalam jalur periwayatan hadits tersebut keterangan tentang bacaan

pada saat ruku'. Hanya saja para ulama sepakat batrwa bacaan tersebut

bukan ayat Al Qur'an, tetapi bacaan itu adalah dzikir yang berupa

tasbih, takbir dan selainnya. Dalam riwayat ini tidak disebutkan
tentang memperlama i'tidal dan duduk antara dua sujud. Pembahasan

hal ini akan disebutkan pada bab "Memperlama Sujud".

i,,"3r *i'trt Jitf, j Gemuaun beliau selesoi dari shalar

sementara matahari telah tampak). Dalam riwayat Ibnu Syihab

disebutkan , J f3- ti Jf ',rl}Jr *: (Matahari telah rampak

sebelum beliau SAW menyelesaikan shalot). Sedangkan dalam riwayat
An-Nasa'i disebutkan, 'l-'"t '.t*t 'j (Kemudian beliou melahtkan

tasyahud dan salam).

;At'i*i (beliau berkhutbah di hadapan monusia). Di sini

terdapat syariat khutbah pada saat kusuf (gerhana). Namun yang
mengherankan, Imam Malik telah meriwayatkan hadits Hisyam yang
menyatakan dengan tegas adanya khutbatr [dalam shalat Gerhana],
sementara para ulama madztrabnya tidak berpendapat demikian.
Pembahasan mengenai hal ini akan diterangkan setelah satu bab. Hal
ini dijadikan pula sebagai dalil bahwa tampaknya matahari kembali

[setela]r gerhanal tidak menggugurkan khutbah, berbeda jika matahari
tampak sebelum shalat, dimana kondisi itu menggugurkan shalat dan
khutbah. Apabila matatrari tampak saat shalat berlangsung, maka
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shalat tersebut harus diteruskan. Sementara Ashbagh mengatakan,

"Hendaknya shalat diteruskan seperti mengerjakan shalat sunah

biasa."

& e,i fu '*,i (beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya).

An-Nasa'i menambahkan dalam hadits Samurah, l?;ti' ip I yt
(dan bersaksi bahwa beliau adalah hamba Allah dan utusan-Nya).

fii lteUn cemburu).Lafazhini adalah isim tafdhil (superlatif)

dari kata ghirah (it). Maknanya menurut bahasa adalah perubahan

yang terjadi akibat "hamiyyah".l Asal penggunaan kata "cemburu"
adalah antara pasangan suami-istri serta keluarga, dan semua ini
mustahil bagi Allah SWT,2 sebab Dia bersih dari semua perubahan

dan kekurangan. Maka, lafaztr ini harus dipahami dalam konteks
majaz. Untuk itu dikatakan, oleh karena hasil cemburu adalah untuk
membentengi keluarga serta melindungi mereka dan mencegatr orang
yang hendak mengganggu mereka, maka Allah disifati demikian
karena Dia melarang orang yang melakukan perbuatan itu serta
mengancamnya, maka ini termasuk gaya bahasa menamakan sesuatu
dengan apa yang menjadi konsekuensi logisnya.

Ibnu Faurak mengatakan, bahwa maksud lafazh tersebut adalah
tidak ada seorang pun yang melebihi AIah SWT dalam melarang
perbuatan keji. Ibnu Faurak juga mengatakan bahwa kecemburuan
Allah itu berupa perubahan kondisi orang yang berbuat maksiat
dengan siksaan-Nya baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana

firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat tt, b:A;- i;\ r; rfil f irr 01

I Hamgryah adalah suatu dorongan dalam jiwa untuk menjaga kehormalan diri, keluarga
maupun agama dari pelecehan -pened.

' Suatu hal yang mustahil jika Allah swr diberi sifat cemburu dengan pengertian yang
menyerupai cemburu pada makhluk (ciptaan). Adapun cemburu yang sesuai dengan
keagungan-Nya SWT maka tidak mustahil dijadikan sebagai sifat-Ny4 seperti yang
diindikasikan oleh hadits serta apa yang semakna dengannya. Menurut pendapat Ahlu Sunnah
wal Jama'ah bahwa sifat cemburu Allah swr itu tidak serupa dengan sifat cemburu pada
makhluk. Tidak ada yang mengetahui sifat serta hakikatnya kecuali Allah SWT, sebagaimana
halnya dengan sifat bersemayam di Arsy (istiwa'), turun pada sepertiga malam ierakhir
(nuzuul), ridha dan murka serta sifat-sifat Allah yang lain. ll'allahu a,lam.
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!*J\6 (Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum

sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka

sendiri).

Ibnu Daqiq Al Id mengatakan bahwa pendapat Ahlu Tanzih
(orang-orang yang tidak menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya)
dalam hal ini terbagi menjadi dua; ada yang menakwilkan (memberi

interpretasi) dan ada yang tidak. Mereka yang menakwilkan
mengatakan, bahwa maksud kecemburuan Allah itu adalatr larangan

[untuk melakukan kemaksiatan] dan perlindungan [dari perbuatan

maksiat]. Ini termasuk kalimat majaz mulazamah.

Ath-Thaibi dan selainnya berpendapat bahwa hubungan makna
ini dengan yang sebelumnya, yakni lafazh "Berdzikirlah kepada

Allah... dan seterusnya" adalah, ketika mereka diperintahkan untuk
menolak bencana dengan berdzikir, berdoa, shalat dan bersedekah,

maka sangat sesuai bila mereka dicegah untuk melakukan perbuatan

maksiat yang menyebabkan datangnya bencana. Terutama fiarangan
untuk melakukan] zin4 karenanya merupakan bentuk kemaksiatan
yang paling besar.

Dikatakan pul4 "Oleh karena zina adalah jenis kemaksiatan
yang paling keji dan memiliki pengaruh sangat kuat dalam

membangkitkan kemarahan, maka sangat tepat dalam konteks ini
apabila pelakunya ditakuti dengan siksaan dari pemilik kecemburuan
dan penciptanya, yaitu Allah SWT."

Dalam lafazh y tl S (wahai umat Muhammad) terdapat

makna rasa kasih yang disertai kekhawatiran, sebagaimana seorang

bapak yang merasa kasihan dan khawatir kepada anaknya, maka ia
akan mengatakan kepadany4 *Wahai anakku".

Di sini Nabi SAW mengatakan "wahai umat Muhammad",
padahal beliau seharusnya mengatakan "Wahai umqtkti'. Hikmatr
yang terkandung dalam penyebutan langsung nama Muhammad [umat
Muhammad] untuk menggantikan kata ganti orang pertama "ku"
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[umatku] adalah karena kalimat ini berada dalam konteks peringatan

dan takhwif (menakut-nakuti), dimana jika kata tersebut dinisbatkan
kepada kata ganti, akan bermakna penghormatan. Serupa 9.ng:"
kalimat ini adalah sabda beliau SAW, ,1 * u1' I y *, *tt U

t* ilr (Wahai Fathimah binti Muhammad, aku tidak dapat

menolongmu se dikitpun dari All ah).

Nabi SAW memulai ucapannya dengan sumpah untuk
mempertegas berita yang disampaikan, meskipun kejujuran beliau

tidak diragukan. Barangkali disebutkannya "hamba laki-laki" dan

"hamba wanitao' secara khusus adalah untuk menjaga etika terhadap

Allah SWT, karena Dia Maha Suci dari mempunyai istri dan keluarga,

dimana pada umumnya kecemburuan itu berkaitan dengan hal-hal ini.

Dari kalimat "wahai umat Muhammad' dapat dipetik
pelajaran bahwa orang yang memberi nasihat supaya

mengucapkan perkataan yang menunjukkan kehebatan dirinya saat

menyampaikan nasihatnya, tapi hendaknya ia bersikap tawadhu'
(merendahkan diri), sebab dengan demikian orang yang

mendengamya lebih dapat mengambil manfaat dari apa yang
disampaikan kepadanya.

Pi O o:t:JJi j 1t-to, kalian mengetahui apa yang aku ketahui),

yakni mengetahui besarnya kekuasaan Allah serta siksaan-Nya
terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Ada pula yang
mengatakan bahwa yang dimaksud adalah; seandainya ilmu kalian
berkesinambungan sebagaimana ilmuku. Sebab ilmu beliau SAW
berlangsung terus menerus, berbeda dengan ilmu orang lain. Pendapat

lain mengatakan, maksudnya adalah seandainya kalian mengetahui
keluasan rahmat Allah serta kesantunan-Nya sebagaimana yang aku
ketatrui, niscaya kalian akan menangis [karena tidak dapat mengetatrui
dan mendapatkannya].

ytt '# (niscaya katian

pendapat yang mengatakan bahwa

suatu

tidak

akan sedikit menangis). Ada

makna "sedikit" di sini adalah
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"tidak sama sekali". Artinya, kalian tidak akan tertawa kecuali hanya

sedikit, karena diri kalian diliputi rasa takut dan sedih.

Ibnu Baththal meriwayatkan dari Al Muhallab bahwa penyebab

itu semua adalah kebiasaan orang-orang Anshar yang senang bersenda

gurau dan menyanyi. Lalu beliau membahas panjang lebar untuk

mengukuhkan hal tersebut, namun semuanya tidak berlandaskan dalil
yang kuat. Namun dari mana diketahui bahwa ucapan itu ditujukan

kepada orang-orang Anshar, sedangkan kisah ini terjadi pada akhir

masa kehidupan Nabi SAW dimana kota Madinah telah dipenuhi oleh

orang-orang Makkah serta para utusan suku-suku Arab. Pernyataan ini
telah dibantah oleh Ibnu Al Manayyar dan tidak perlu dibahas

kembali.

Hadits ini menyebutkan agar khutbah itu lebih ditekankan pada

sisi ancaman dan takhwf (menakut-nakuti) daripada menyebutkan

rukhshah (keringanan), sebab dengan menyebutkan keringanan akan

membangkitkan syahwat yang sesuai dengan keinginan jiwa. Seorang

dokter ahli akan melawan penyakit dengan apa yang menjadi
pantangannya bukan memberikan sesuatu yang justeru menambalr

parah penyakitnya.

Hadits ini juga dijadikan dalil bahwa cara pelaksanaan shalat

Kusuf (gerhana) berbeda dengan shalat pada umumnya, baik dalam

panjangnya bacaan, lama berdiri dan lain-lain, begitu pula tambahan
jumlah ruku' pada setiap rakaat. Turut meriwayatkan bersama Aisyah

mengenai hal itu Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Amr (dimana

riwayat keduanya dinukil oleh Bukhari dan Muslim). Riwayat serupa

dinukil pula dari Asma' binti Abu Bakar, seperti pada pembahasan

tentang sifat shalat, dari Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
dari Ali yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dari Abu Hurairah
yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dari lbnu Umar yang diriwayatkan

oleh Al Bazzar, serta dari Ummu Suffan yang diriwayatkan oleh Ath-
Thabrani. Pada riwayaGriwayat mereka terdapat keterangan tambahan

yang dinukil oleh pakar hadits terpercaya, maka sikap untuk
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menerimanya lebih utama daripada mengabaikannya. Demikianlatr
sikap yang ditempuh oleh mayoritas ulama serta para mufti.

Keterangan tambahan mengenai hal itu telatr disebutkan pula
melalui jalur lain. Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur lain dari
Aisyah dan dari Jabir disebutkan, bahwa pada setiap rakaat ada tiga
kali ruku'. Imam Muslim meriwayatkan pula melalui jalur lain dari
Ibnu Abbas bahwa pada setiap rakaat terdapat empat kali ruku'. Lalu
dalam riwayat Abu Daud dari hadits Ubay bin Ka'ab dan Al Bazzar,
dari hadits Ali, bahwa pada setiap rakaat terdapat lima kali ruku'.
Namun semua jalur periwayatan ini tidak ada yang tidak cacat,

sebagaimana yang dijelaskan oleh Al Baihaqi dan Ibnu Abdul Ban.

Penulis kitab Al Huda telah menukil dari Imam Syaf i, Imam
Ahmad dan Bukhari bahwa mereka menganggap riwayat-riwayat yang
memuat keterangan adanya ruku' lebih dari dua kali pada setiap rakaat
shalat Gerhana merupakan kesalahan dari sebagian perawi, karena
kebanyakan jalur-jalur periwayatan hadits itu mungkin untuk
dipadukan satu sama lain. Hal yang menyatukannya adalah peristiwa
ifu terjadi pada hari kematian Ibrahim putra Nabi SAW, dan apabila
terjadi kesatuan kisah, maka yang harus dijadikan pegangan adalah
riwayat yang paling berdasar (rajih).

Dalam mengompromikan riwayat-riwayat yang berbeda itu,
sebagian ulama berpendapat bahwa kisah tersebut berlangsung lebih
dari satu kali, karena gerhana itu terjadi beberapa kali. Maka, setiap
riwayat yang ada menyebutkan keadaan setiap peristiwa yang terjadi,
sehingga semua sifat [cara] shalat yang diriwayatkan dapat diamalkan.
Pandangan ini menjadi kecenderungan Ishaq, akan tetapi tidak ada
keterangan akurat menurut beliau mengenai ruku' lebih dari empat
kali.

Ibnu Khuzaimah, Ibnu Mundzir, Al Khaththabi serta ulama
madzhab Syafi'i yang lain berkata, "Boleh mengamalkan semua sifat
shalat Gerhana yang dinukil melalui jalur shahih, dan ini termasuk
perbedaan yang diperbolehkan." Pandangan ini didukung oleh Imam
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An-Nawawi dalam kitabnya, Syarah Muslim. Sebagian ulama

mengemukakan bahwa sedikit tidaknya ruku' tergantung pada cepat

dan lamanya matahari tampak kembali [setelatr gerhana]. Apabila

matahari tampak kembali pada awal ruku', maka cukup dilakukan

seperti shalat sunah yang lain. Apabila matahari belum tampak, maka

jumlatr ruku' dapat ditambah. Apabila belum tersingkap juga, maka

dilakukan lagi ruku' ketiga, demikian seterusnya hingga sampai pada

akhir jumlah ruku' yang diriwayatkan pada shalat tersebut'

Tetapi pandangan ini ditanggapi oleh Imam An-Nawawi serta

ulama lainnya, bahwa tampaknya matahari tidak dapat diketahui sejak

awal dan tidak pula pada rakaat pertama. Sementara riwayat-riwayat

yang ada sepakat bahwa jumlah ruku' pada kedua rakaat itu adalatt

sama. Hal ini menunjukkan batrwa jumlah rakaat tersebut merupakan

maksud utama dan telah diniatkan sejak awal. Namun mungkin

dijawab bahwa kemungkinan yang menjadi patokan adalah rakaat

pertama, sedangkan rakaat kedua hanya mengikuti [yang pertama].

Apapun yang terjadi para rakaat pertama akibat lamanya matahari

tampak, maka hal serupa dilakukan pula pada rakaat kedua agar

terjadi kesamaan antara keduanya. Berdasarkan hal ini maka Al
Ashbagh berkata, "Apabila matahari tampak saat shalat berlangsung,

maka rakaat kedua dilakukan sebagaimana shalat biasa." Dengan

demikian, orang yang akan shalat Gerhana masuk ke dalam shalat

dengan niat (shalat sunatr) mutlak, lalu menambatr jumlah ruku' sesuai

lamanya gerhana, dan tidak ada larangan mengenai hal itu.

Sementara itu para ulama madzhab Hanafi menanggapi riwayat

yang menyebutkan tambahan ruku' dengan memahami bahwa yang

dimaksud adalatr mengangkat kepala untuk melihat matahari, apakah

telah tampak atau belum. Apabila matahari belum tampak, maka

beliau SAW kembali meneruskan ruku'. Beliau melakukan hal itu satu

kali atau bahkan beberapa kali. Maka, orang yang melihat hal itu
mengira sebagai ruku' tambahan. Tapi pernyataan ini ditolak

berdasarkan hadits-hadits shahih yang menegaskan bahwa beliau

SAW sengaja memperlama waktu berdiri di antara kedua ruku'
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tersebut; apabila maksudnya sekedar melihat matatrari, tentu tidak
perlu memperlama berdiri. Apalagi hadits-hadits tersebut menyatakan
dengan tegas batrwa beliau.SAW membaca [ayat] pada saat bangkit
dari ruku' pertama, maka semua ini menolak pematraman yang
dikemukakan di atas. Apabila apa yang mereka katakan itu benar,
niscaya Rasulullah sAw telah melakukan perbuatan di luar ibadatr
yang disyariatkan; atau hal ini berkonsekuensi adanya suatu gerakan
dalam shalat yang tidak dikenal dalam shalat lainnya, dan inilah yang
hendak mereka hindari.

Palaiaran yang daoat diambil

l. segera melaksanakan shalat serta hal-hal yang disebutkan saat

terjadi gerhana.

Larangan banyak tertawa.

Anjuran memperbanyak menangis.

Memperhatikan akhir kehidupan seseorang [kematian], kefanaan
dan mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah.

Bantahan bagi mereka yang mengatakan bintang-bintang
memiliki pengaruh terhadap keadaan di bumi, sebab hal ini tidak
dimiliki matahari dan bulan lalu bagaimana dengan selain
keduanya.

Mendatrulukan imam dalam hal tempat.

Meluruskan sfta/ [barisan shalat].

Bertakbir setelah berdiri di tempat shalat.

Menjelaskan apa yang dikhawatirkan akan diyakini tidak
sebagaimana mestinya.

Perhatian sahabat dalam menukil perbuatan Nabi SAW agar
dapat diikuti.

Hikmah terjadinya gerhana adalah menjelaskan contoh yang
akan terjadi pada hari kiamat.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ll.
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12.

13.

Gambaran siksa bagi orang yang tidak berdosa.

Peringatan agar seseorang senantiasa takut dan berharap. Dalam

hal ini matahari tertutup lalu ditampakkan kembali agar seorang

mukmin senantiasa takut dan berharap kepada Tuhannya.

Terjadinya gerhana mengisyaratkan celaan bagi orang-orang

yang menyembah matahari atau bulan. Sebagian ulama

memahami ayat dalam suratr Al Fushshilat ayat 37 "Jonganlah
bersujud kepada matahari dan jangan (pula) kepada bulon,

tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya" bahwa

yang dimaksud adalah shalat Kusuf (gerhana), sebab ia
merupakan waktu paling tepat untuk berpaling dari beribadah

kepada keduanya. Perubahan dan kekurangan yang tampak dari

keduanya seharusnya tidak terjadi pada Dzat yang disembatr,

yaitu Allah SWT.

3. Mengucapkan Ash-Shalatu Jaami'ai Pada Shalat Gerhana

14.

e'*At ,.r* t) :Jv t1i:L ir q, )f / yt * ,f
^,.e e>,*:tltG;i ej y i'; e yt ,Yi; y

1045. Dari Abduffuf, Uirr'e*. ne, dia berkata, "Ketika terjadi
gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW, maka diserukan

' Innas h-s hal aat a Jaami aft (sesungguhnya shalat berjamaah)' . "

Keteranean Hadits:

€)i (diserukan). Demikian yang terdapat di tempat ini dalam

bentuk kata kerja pasif. Imam Bukhari dan Muslim menegaskan dalam

hadits Aisyah bahwa Nabi SAW mengutus Mu'adz untuk menyerukan

demikian. Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Hadits ini menjadi hujjah bagi
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mereka yang menyukai hal tersebut, sebagaimana yang disepakati
bahwa dalam shalat ini tidak adaadzandan qamat".

Lg iltJ"Sr 'ts1 
lSesungguhnya shalat berjamaah). Sebagian

ulama menyatakan lafaz}r, "ash-shalaatu jaami'ah" boleh dibaca
dengan bais fathah pada akhir keduanya (yakni ash-shalaata
jaami'ata),boleh dengan bais dhammah pada keduanya (yakni; asft-
shalaatu jaami'atu), dan boleh pula memberi baris dhammah pada
kata pertama dan bais fatfiah pada kata kedua (yakni; ash-shalaatu
j aami' ata) atau sebaliknya.

4. Khutbahnya Imam Saat Terjadi Gerhana

{t *.1' P Ut ;=*,iai, *ta uu,
Aisyah dan Asmd berkata,.Nabi SAW berkhutbah.,'

q'pr +,Uu pr * i' &,C, gr; -u,.a *
,iitrt orl';'i **-:ir jya'A *r y a' ,r- C, t+
€'i'3 ?i ,u.*iit; prf *' J, ^)t^ 

J;.,Gu ,:k
;iryij'r'r*_ fiit- .i:r;rj i' '{ :Jv,i \* G;',

;,i ';,, \,* G'.f" € rt F n Jrii ,ir.4,,4 o,f'4 ax.*

; ,!^:*,:r'N:6., i:r; rj A' 'q; :Ju ; )'rrr; Ll), i
eTkr'&i JK-vu; e 5\i 

-;tSr 
€JG; ;,;

,)tt JL .tG ?o ; tf"'oi 
"t:j'nfur #t, at:$ €)f

ii Fi :tt.l*v.irr :6 c 9q,A ,jG'i ^tti; a
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t& ;.'4 L,t okt .t#t Jttiiu 6#i1\Y ,:.Q.

'ufur + ?'i o3t;;- ok W at *i, ,.G i ^yt 
*Li

?t'{""? i'; 'tsef '01 ,ij'.rl '.i}; LtG *
.a%r "r,-J'^f) iS*i,is,#, e,F,

1046. Dari Aisyah (istri Nabi SAW), dia berkata, "Terjadi

gerhana matahari pada zaman Nabi SAW, maka beliau keluar menuju

masjid dan manusia berbaris di belakangnya, lalu beliau bertakbir.

Rasulullah SAW membaca dengan bacaan yang panjang, kemudian

beliau takbir dan ruku' seraya memperlama ruku'nya. Kemudian

beliau mengucapkan'sami'allaahu liman hamidah' (semoga Allah

mendengar orang yang memuji-Nya). Beliau SAW berdiri dan tidak

sujud, lalu membaca bacaan yang panjang namun lebih pendek

daripada bacaan pertama. Kemudian beliau takbir dan ruku' seraya

memperlama ruku'nya namun lebih singkat daripada ruku' pertama.

Kemudian beliau mengucapkan osami'allsahu liman hamidah

rabbanaa lakal hamdu' (semoga Allah mendengar orang yang

memuji-Nya, wahai Tuhan kami bagi-Mu segala pujian), setelah itu

beliau sujud. Kemudian beliau melakukan hal yang sama seperti itu
pada rakaat terakhir. Beliau SAW menyempurnakan empat kali ruku'

pada empat kali sujud, dan matahari telah tampak sebelum beliau

menyelesaikan shalat. Kemudian beliau berdiri, lalu memuji Allah

SWT sebagaimana yang layak untuk-Nya. Kemudian beliau bersabda,

'Keduanya adalah dua tanda di antara tandaianda (kebesaran)

Allah, keduanya tidak mengalami gerhanq karena kematian seseorang

dan tidak pula karena kehidupannya ftaca: kelahirannya). Apabila

kalian melihat keduanya (mengalami gerhana), maka bersegeralah

untuk melakuknn shalat'." Katsir bin Abbas menceritakan bahwa

Abdullah bin Abbas RA biasa menceritakan tentang hari terjadinya

gerhana matahari, sama seperti hadits Urwah dari Aisyah. Aku berkata

kepada Urwah, "sesungguhnya saudara laki-lakimu pada saat terjadi

gerhana matahari berada di Madinah dan beliau tidak melebihkan dari
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dua rakaat, sama seperti shalat Subuh." Dia [Urwah] berkata, "Benar!

Sungguh ia telatr menyalatri Sunnah."

Keteransan Hadits:

(Bab l,kutbahnya imam saat terjadi gerhana). Ada perbedaan

pendapat tentang khutbah gerhana. Imam Syaf i dan Ishaq serta

mayoritas ahli hadits menganggapnya sebagai hal yang disukai
(mustahab). Ibnu Qudamah berkata, "Tidak ada pendapat Imam
Ahmad yang sampai kepada kami mengenai hal itu." Sementara

penulis kitab Al Hidayah (dari madzhab Hanafi) berkata, "Tidak ada

li:hutbah gerhana, karena hal itu tidak dinukil dari Nabi SAW." Akan
tetapi pendapat ini dibantah, karena banyak hadits shahih yang
menerangkan adanya khutbah gerhana. Pendapat yang masyhur dalam

madzhab Maliki menyebutkan tidak adanya khutbah gerhana, padahal

Imam Malik sendiri meriwayatkan hadits yang menyebutkan adanya

khutbatr.

Sebagian ulama madzhab Hanafi menjawab, bahwa Nabi SAW
tidak bermaksud untuk melakukan khutbah secara khusus, tetapi

beliau bermaksud menjelaskan kesalahan mereka yang meyakini
batrwa gerhana terjadi akibat kematian manusia. Akan tetapi jawaban

ini kembali ditanggapi berdasarkan keterangan dalam hadits-hadits
shahih yang menegaskan adanya khutbah gerhana, serta syarat-

syaratnya berupa pujian, sanjungan, nasihat serta hal-hal lain yang

tercakup dalam hadits. Di samping itu, beliau SAW tidak hanya

menjelaskan sebab terjadinya gerhana. Sementara syariat mewajibkan
kita untuk mengikuti semua yang dinukil dari Nabi SAW. Sedangkan

hal-hal yang khusus bagi Nabi SAW tidak dapat ditetapkan kecuali
berdasarkan dalil.

Ibnu Daqiq Al Id telah menerangkan lemahnya penakwilan
(interpretasi) tersebut, dia berkata, "Sesungguhnya maksud khutbah
tidak terbatas pada hal-hal tertentu, setelah melakukan pujian,
sanjungan dan nasihat. Sebab-sebab gerhana dan yang lainnya yang
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telah disebutkan, termasuk maksud khutbah gerhana. Maka dalam

rangka mengikuti Nabi SAW, imam menyebutkan hal-hal tersebut

saat khutbah gerhana."

Benar, bahwa Ibnu Qudamah tidak sependapat bahwa khutbah
gerhana sama seperti dua khutbah Jum'at dan khutbah hari raya, sebab

tidak ditemukan indikasi dalam hadits yang mengarah ke situ.

Pandangan ini menjadi kecenderungan Ibnu Al Manayyar dalam

catatan kaki (Al Hasyiyah) beliau, disertai bantahan bagi mereka yang

mengingkari adanya khutbah karena adanya keterangan yang jelas

dalam hadits-hadits di atas. Lalu beliau menyebutkan bahwa sebagian

ulama madzhabnya menafikan ktrutbah gerhana dengan alasan bahwa
dalam hadits-hadits itu tidak disebutkan keterangan beliau SAW naik

mimbar. Kemudian lbnu Al Manayyar menolak argumentasi tersebut,

dengan alasan bahwa mimbar bukan merupakan syarat khutbah. Di
samping itu, tidak disebutkannya dalam hadits bukan berarti bahwa
hal itu tidak terjadi.

*i y n' .,t:a Ut'* ,l,;:,ii * Uni (Aisyah dan Asma'

berkata, "Nabi SAW berkhutbah"). Adapun hadits Aisyah dalam

masalah ini telah disebutkan satu bab sebelumnya melalui jalur
Hisyam. Dalam bab ini Imam Bukhari kembali menyebutkan hadits
tersebut melalui jalur Ibnu Syihab, dan tidak ada keterangan tentang

khutbah. Akan tetapi Imam Bukhari hanya ingin menjelaskan bahwa
keduanya adalah satu hadits, dan pujian yang tercantum pada jalur
periwayatan Ibnu Syihab itu diucapkan saat khutbah. Sedangkan

hadits Asma' -yakni Asma' binti Abu Bakar yang merupakan saudara

perempuan Aisyah dari pihak bapak- akan dibicarakan setelah sebelas

bab.

ti?;t (bersegeralah), yakni mintalah perlindungan dan

berangkatlah untuk shalat. Ini mengisyaratkan bahwa segera

melakukan apa yang diperintahkan, dan berlindung kepada Allah
SWT -saat terjadi hal-hal yang menakutkan- dengan cara berdoa dan

beristighfar (memohon ampunan) atas kekhilafan dalam melakukan
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kemaksiatan merupakan faktor yang diharapkan dapat menghilangkan
hal-hal yang ditakuti. Di samping itu, dosa merupakan sebab bencana
dan siksaan di dunia maupun di akhirat.

:fut ,) (menuiu shalat), yakni shalat tertentu yang telatr

dikenal [gerhana]. Shalat inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW
sebelum lrtrutbatr. Adapun mereka yang menjadikan lafaztr ini sebagai
dalil batrwa yang dimaksud adalah shalat secara mutlak (tanpa batasan
tertentu) telah melakukan kesalahan. Dari lafazh ini dapat disimpulkan
bahwa berjamaatr bukanlatr syarat sahnya shalat gerhana, sebab di sini
terdapat isyarat unttrk segera melaksanakan shalat. Sedangkan
menunggu jarnaah kadang berakibat luputnya waktu shalat atau
membiarkan sebagian waktu tanpa diisi dengan shalat.

ctb U. 'f L:t;;- osi (dan biasanya Katsir bin Abbas

menceritalmn). Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalw Az-zubaidi
dari Az-Zuhri disebutkan dengan lafazh, ,riit'i.E g?t, (Katsir

bin Abbas telah mengabarkan kepadaku), lalu ditegaskan bahwa
hadits tersebut langsung dari Nabi sAw. Imam Muslim dan An-
Nasa'i meriwayatkan sama seperti itu melalui jalur Abdurrahman bin
Namir dan Az-Zlhi, lalu beliau rnenyebutkan matan (materi hadits)
dengan tafazh, 7rcn €rb ,fi, € :G, ifrf .'j"iljr us ?T- 4-
(Beliau shalat poda hari terjadinya gerhana matahari sebanyak empat
ruku' dalam dua rakaat dan empat l(ali sujud). AI Ismaili
menyebutkannya dengan panjang lebar melalui jalur ini.

'tsrli';tt (sesungguhnya saudara laki-lakimu) yakni Abdullah bin

zubair. Hal ini dinyatakan dengan jelas oleh Imam Bukhari melalui
jalur lain, seperti akan disebutkan pada akhir pembahasan tentang
kusuf (gerhana). Sedangkan dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, 'd[i
,r: y-lu, $j'u-:,::sr #l,l!J,l I' ip 'trli 'tri p u, lti it?,

#t e\l * 6i prtJr 4 p- ol srri (Aku berkata kepada (Jrwah,

"Demi Allah, saudara laki-lakimu (Abdullah bin Zubair) tidak
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melakukan yang demikian. Telah teriadi gerhana matohari sedang

beliau beroda di Madinoh pada saat beliau hendak berangftat ke

Syam. Tidaklah dia shalat (gerhana) melainkan samo seperti shalat

Subuh.").

zL:r "$.>i'tl ,'Szi iJ'6 @ia berkata, "Benor! Sungguh ia telah

menyalahi sunnah."). Dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan, ,jtii

t!"l"io>:f1'* US ,Stri lbeltau berlrnto, "Benar! Demikianlah yang

ia lakukan, dan ia telah menyalahi Sunnah."). Keterangan ini

dijadikan dalil untuk melakukan dua kali ruku' pada setiap rakaat

dalam shalat Kusuf (gerhana). Tetapi dalam hal ini Urwah adalah

seorang tabi'in sedangkan Abdullah bin Zubair adalah seorang

sahabat, maka berpegang dengan perbuatan Abdullah bin Zubair

adalah lebih tepat. Tanggapan ini dijawab, bahwa meskipun perkataan

Urwah (dalam kedudukannya sebagai seorang tabi'in) "hal ini

termasuk Sunnah" dikatakan mempunyai hukum mursal (menurut

pendapat yang shahih), namun dalam hal ini urwah telah

menyebutkan hadits Aisyah dari Nabi SAW. Maka, terhapuslah

kemungkinan pemyataan Urwah tidak dinisbatkan kepada Nabi SAW

(mauqufl ataupun kemungkinan sanad-nya terputus (munqathi'),

sehingga keterangan yang disandarkan langsung kepada Nabi SAW

(*arfu) harus lebih dikedepankan daripada keterangan yang tidak

disandarkan langsung kepada Nabi SAW (mauqufl. Oleh karena itu,

Urwah memvonis perbuatan saudaranya telah keliru. Akan tetapi

masalah ini sangat relatif, apa yang dilakukan Abdullah sebenarnya

menunjukkan batrwa ia telatr melaksanakan perintah Nabi SAW untuk

melaksanakan shalat saat gerhana, meskipun perbuatan itu belum

maksimal menurut Sunnatr yang sempurna. Ada pula kemungkinan

bahwa Affiullatr bin Zubair tidak sengaja melakukannya untuk

menyalahi Sunnah, tetapi dia belum mendapatkan informasi tentang

tata cara shalat Kusuf (gerhana). Wallahu o'lam'
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5. Apakah Dikatakan Kusuf Atau Khusuf Untuk Gerhana
Matahari?

'nalt;;;j , ja ar .1tii

Allah ta'ala berfirman, "Dan apabila bulan telah hilang
cahayanya (khusufl." (Qs. Al Qiyaamah (75): S)

'oit:;i *r y a' & Cta'r:t-AkG';,i 
j1t;.;j:,i'*

'fS.t*'uAr * ?;,v pi y a' & !, l?;
i' i,; :Sw L!r, e; ; \r* t;', g; ; -;:-* iit;.'ra,
;irir i ;'l e, -n* iir;'r; ; ; K iv3 .;:-;'p
:,a 'i j;ii yrSr t ",f ei \.* G'.f,, €f i ;rii
f i:r * i A: e t\i-;{St e'J* "; ,t_* $:rL,L

i )Et *\,?r, Ar ;i? e J* urlt;.-b;;'nbr
JItr* Cil'#ji, rip .o;tilJ ,1, *i ,t'.5f ou-;.; v Jr .>6

;)t:ajr

1047. Dart Urwah bin Zubair batrwa Aisyah (istri Nabi SAW)
mengabarkan kepadanya, "sesungguhnya Rasulullah sAw sharat
pada saat khusuf (gerhana) matahari, beliau berdiri dan takbir lalu
membaca bacaan yang panjang. Kemudian beliau melakukan ruku'
yang lama, lalu mengangkat kepalanya dan mengucapkan
'somi'ollaahu liman hamidah' . Kemudian beliau berdiri sebagaimana
semula, lalu membaca bacaan yang panjang namun lebih pendek
daripada bacaan pertama. Kemudian beliau melakukan ruku' yang
lama namun lebih singkat daripada ruku' pertama. Setelah itu beliau
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melakukan sujud yang lama. Lalu beliau melakukan hal yang sama

seperti itu pada rakaat terakhir. Kemudian beliau mengucapkan salam

-*dan matahari telah tampak- dan berkhutbah kepada manusia,

dimana beliau bersabda tentang kusuf (gerhana) matahari dan bulan,

'sesungguhnya keduanya adalah dua tanda di antara tanda-tanda

(kebesaran) AUah, keduanya tidak mengalami gerhana karena

kematian seseorong dan tidak pula karena kehidupannya (baca:

lrclahirannya). Apabila kalian melihat keduanya, maka bersegeralah

lrepada sholat'."

Keteransan Hadits:

Ibnu Al Manayyar berkata, "[mam Bukhari menggunakan

bentuk pertanyaan -dalam judul bab ini- sebagai isyarat bahwa

tidak ada pandangan yang lebih kuat 
-menurutnya- 

dalam hal ini."
Saya (Ibnu Hajar) katakan, barangkali Imam Bukhari hendak

mengisyaratkan kepada riwayat yang dikutip oleh lbnu Uyainah dari

Az-Zuhidari Urwah, ia berkata , |U? tii'6tu.i*Jr f ti'yo I
(Janganlah kalian mengatalran lanuf untuk gerhana matahari, akan

tetapi kataleanlah khusufl. Ini adalah riwayat mauquf (tidak sampai

kepada Nabi SAW) Sa'id bin Manshur dari Urwah, nElmun derajatnya

shahih.Imam Muslim juga meriwayatkan dari Yahya bin Yahya dari

Urwah, tetapi hadits-hadits yang shahih menyalahinya, karena untuk

gerhana matahari digunakan lafazh kusuf.

Adapun yang masyhur menurut ahli fikih (fuqaha) bahwa lafazh

kusuf adalah untuk gerhana matahari, sedangkan khusuf adalah untuk

gerhana bulan, sebagaimana pendapat Tsa'lab. Al Jauhari

menyebutkan bahwa yang demikian lebih fasih (baku), bahkan

sebagian mengharuskan demikian. Al Qadhi lyadh menukil dari

sebagian fuqaha pendapat yang sebalikaya (khusaluntuk matahari dan

lanuf untlk bulan) ruImun pendapat ini 
-menurutnya-keliru, 

sebab

dalam Al Qur'an disebutkan lafazh'khusuf untuk gerhana bulan.
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Seakan-akan inilah ratrasia mengapa Imam Bukhari mengutip ayat

tersebut pada bab di atas.

Sebagian ulama berpendapat bahwa lafazh kusuf dan khusuf

dapat digunakan untuk menyatakan keduanya (yakni gerhana matatrari

dan bulan), sebagaimana yang tercantum dalam hadits-hadits Nabi

SAW. Akan tetapi tidak diragukan lagi batrwa makna lafazh fusuf
berbeda dengan makna lafazh khusuf dalam tinjauan batrasa. 'Kusuf
berarti berubah menjadi hitam, sedangkan khusuf berarti kekurangan

dan kehinaan.

Apabila latazh kusuf dan khusuf digunakan untuk gerhana

matahari karena adanya perubahan dan kekurangan, maka ini dapat

diterima, demikian halnya dengan gerhana bulan. Namun hal ini tidak

berarti kedua kata itu adalatr sinonim.

Pendapat lain mengatakan, bahwa htsuf adalah untuk permulaan

gerhana, sedangkan khusuf adalah untuk akhir gerhana. Ada pula yang

mengatakan bahwa kusuf digunakan apabila cahaya itu hilang sama

sekali (gerhana total), sedangkan khusuf digunakan untuk sebagaian

cahaya. Sebagian lagi mengatakan bahwa lafazh khusuf digunakan

apabila seluruh wama hilang (tidak tampak), sedangkan lafazh kusuf
adalah untuk terjadinya perubahan.

';,iit '';;i ,jw,iir .16i @an Allah SW berfirman, "Dan

apabila bulan telah hilang cahayanya (khusufl"). Penyebutan ayat ini
mengandung dua kemungkinan. Pertama, beliau bermaksud bahwa
lafazh khusufhanya digunakan untuk gerhana bulan seperti tercantum

dalam AI Qur'an. Jika lafazh khusuf hanya digunakan untuk gerhana

bulan, maka berarti lafazh kusuf khusus digunakan untuk gerhana

matahari. Kedua, maksudnya apa yang berlaku bagi matahari berlaku
pula pada bulan. Sementara gerhana bulan dalam Al Qur'an
diungkapkan dengan katakhusuf, maka lafazhini pun dapat digunakan

untuk gerhana matahari.
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Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits lbnu Syihab dari

Urwah, dari Aisyah, dengan lafazh, ]-llJr * (matahori

mengalami khusuf [gerhana). Hal ini sesuai dengan apa yang

dikatakan oleh Urwatr. Akan tetapi banyak riwayat perawi lainnya

yang menggunakan lafazh |3r .;3

*"! ftp'&, "j (kemudian beliau melakukon suiud yang

lama). Di sini terdapat bantahan bagi mereka yang berpendapat tidak

disunnahkannya memperlama sujud pada shalat gerhana. Hal ini akan

dibahas dalam bab tersendiri.

6. Sabda Nabi SAril,"Alloh SWT Menahut-nakutipara Hambo-

Nyo Dengon Kusuf (Gerhono)'.

Abu Musa mengatakan dari Nabi SAW.

pr u\*:, f n'
.a
-../. I c.o,\ d-t f

.n' tsj $qA :|'') rLi ,>'..rJ otL3j- I .i,r .rqr d./ d6-'I #8
.a

z*3 ,>rtlt'j;'-?'*ilj 
'.i,' 

t? I Jr\ .itG t4'J'F- Jw
.it?q, ar 'r';;- ,;;:*'* ;.lbj yt *'i'nyi

- -1 z .z zt oz z | ,2,. 
o' '''

:Ju ;,"-,it f !rt:1 * ;; A.Gt .;t;)t f 
'ei 

A.C')

'rF-;tli iirr L\,*3f n' e"'$t,f ;k t ;?l

*tyiu' & u'*;; llui

.iw1

.;2 a' J';:.,'JG 'ju
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1048. Dari Abu Bakrah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

"Sesungguhnya matahari dan bulan adaloh dua tanda di antara
tondalanda (kcbesaran) Allah, lceduonya tidak mengalami gerhana
lcorena kematian seseorang. Akan tetapi Allah Ta'ala hendak

menakuti hamba-hamba-Nya dengan kcduanya." Abu Abdillah
berkata, *Abdul Warits, Syu'bah, I(halid bin Abdullah maupun
Hammad bin Salamah tidak menyebutkan dari Yunus, 'Menakuti
hamba-hamba-Nya dengan lreduanya'." Riwayat ini didukung oleh

riwayat Asy'ats dari AI Hasan. Lalu didukung oleh riwayat Musa dari

Mubarak, dari AI flasan, dia berkata; Abu Bakrah telah mengabarkan

kepadaku dari Nabi SAW, "sesungguhnya Allah Ta'ala menakuti
hamba-hamba-Nya de ngan ke duanya."

Keteransan Hadits:

(Bab sabda Nabi SAII "Allah menakuti hamba-hamba.Nya
dengan gerhana, hal ini diriwayatkon oleh Abu Musa dari Nabi SAll).
Hadits Abu Musa yang dimaksud akan disebutkan dengan sanad yang
lengkap (maushul) setelah tujuh bab. Kemudian Imam Bukiari
menyebutkan hadits Abu Bakrah melalui riwayat Hammad bin Zaid
dari Yunu s, itb !l, i' Urfr €t (Alcan tetapi Allah menakuti

hamba-hamba-Nya dengan keduanya). Dalam riwayat Al Kasymihani
disebutkan, A;i-br'4t (Akan tetapi Allah menahtti). pembahasan

mengenai hal ini telah diterangkan pada awal kitab gerhana.

,',.;j-'*'-,;n ';. irl;i rtt * U t:.ei *i ?$t * i*ii
iw Vrfu U:fi(Abdut Worits, Syu'bah, Khalid bin Abdullah maupun

Hammad bin Salamah tidak menyebutkan dari Yunus, "Allah
menakuti hamba-hamba-Nya dengan keduanya"). Adapun riwayat
Abdul Warits disebutkan oleh Imam Buk:hari setelah sepuluh bab
melalui jalur Abu Ma'mar dari Abdul Warits, dan tidak ditemukan
padanya lafaz}n tersebut. Akan tetapi lafazh yang dimaksud tercantum
dalam riwayat Abdul Warits melalui jalur lain yang dikutip oleh An-
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Nasa'i dari Imran bin Musa dari Abdul Warits, dimana disebutkan,

i'w gru tX- @ltah menakuti hamba-hamba-Nya dengan ke duanya).

Al Baihaqi mengatakan bahwa lafazh ini tidak disebutkan oleh

Abu Ma'mar, tetapi diriwayatkan oleh perawi selain beliau dari Abdul

Warits. Sedangkan riwayat Syu'bah telah disebutkan dengan sanad

yangmaushul olehlmam Bukhari pada bab itu dan tidak menyebutkan

lafazh tersebut. Sementara riwayat Khalid bin Abdullah telah

disebutkan pada awal pembahasan latsuf (gerhana). Riwayat Hammad

bin Salamah telah disebutkan dengan sanad maushul oleh Ath-

Thabrani dari Hajjaj bin Minhal, dari Hammad, dengan lafazh dan

makna yang sama seperti riwayat Khalid, hanya saja dikatakan, 
'3li,,

r'rb\ti t'Jbt t1$ ';zr5 LiS (Apabila salah satu dari keduoryo

[matahari otau iulanJ mengalami gerhana, maka hendaklah kalian

shalat dan berdoa).
at

gt;Jt *'et ,A.Uj lnfuayat beliau didukung oleh riwayat

Ary'oi, -yahmi lbnu Abdul Malik Al Hamrani- dari Al Hasan).Dalam

hal ini beliau tidak mencantumkan kalimat, itU $r?u J'fi- (Atlah

menakuti hamba-hamba-Nya dengan keduanya). Jalur periwayatan ini
telah disebutkan dengan sanad maushul oleh An-Nasa'i dan Ibnu

Hibban serta selain keduanya melalui beberapa jalur periwayatan dari

Asy'ats, dari Al Hasan, namun lafazh tersebut tidak dicantumkan.

io &' ,* ,;,,f ?5. I g?t i,Sa 6:,;sr,f yq,f ;ia)ii
iw gru:tX-jrr lrr \ |pi (dan riwayat ini didukung pula oleh

riwayat Musa dari Mubarak, dari Al Hasan, ia berksta; telah

mengabarkan kepadaku Abu Balcrah dari Nabi SAll/, "Allah menakuti

hamba-Nya dengan keduanya."). Dalam riwayat selain Abu Dzar

disebutkan, jW iirr ollsttungguhnya Allah Ta'ala). Musa adalah Ibnu

Ismail At-Tabudzaki, seperti ditegaskan oleh Al Mizzi. Sementara Ad-
Dimyathi dan ulama yang mengikutinya berkata, "Dia adalah Ibnu

Daud Adh-Dhabbi." Pendapat pertama lebih berdasar, sebab Musa bin
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Ismail terkenal sebagai perawi yang tercantum dalam Shahih Bukhari,
tidak demikian halnya dengan Musa bin Daud. Namun sampai saat ini
saya tidak menemukan riwayat yang dimaksud melalui salah satu jalur
keduanya.

Ath-Thabrani meriwayatkan melalui jalur Abu Al Walid, dan

Ibnu Hibban dari riwayat Hudbah, serta Qasim bin Ashbagh dari
riwayat Sulaiman bin Harb, semuanya dari Mubarak, lalu disebutkan
hadits selengkapnya.. Hanya saja pada riwayat Hudbah tidak

disebu&an lafail, i3| $r?u J:;i- (Atlah menahtti hamba-hamba-

Nya dengan keduonya).

UltX- (menalati). Di sini terdapat bantahan bagi para ahli

astronomi yang beranggapan bahwa gerhana merupakan perkara biasa
yang tidak dapat dimajukan maupun diundur. Sebab apabila benar
seperti yang mereka katakan, niscaya tidak ada yang perlu ditakuti,
dan kedudukannya sarna seperti pasang surutnya air laut. Pandangan
mereka itu telah dibantatr oleh Ibnu Al Arabi serta ulama lainnya
dengan mengemukakan keterangan dalam hadits Abu Musa berikut,
at3 olfs bi ;rl e? ?ui (Beliau berdiri dengan terburu-buru -
merasa cemas-khowatir bila kiamat terjadi). Mereka berkata,
"Apabila lanuf (gerhana) ditentukan berdasarkan hisab (ilmu
astronomi), maka tentu beliau SAW tidak akan terburu-buru dan
merasa cemas. Begitu juga apabila hal itu ditentukan berdasarkan
hisab, niscaya perintatr untuk memerdekakan budak, sedekah, shalat
dan &ikir akan kehilangan maknanya. Karena, makna zhahir hadits
menerangkan bahwa kejadian itu menimbulkan rasa takut, sehingga
semua jenis ketaatan yang disebutkan diharapkan dapat menolak apa
yang dikhawatirkan akibat pengaruh kusuf (gerhana)."

Di antara pandangan yang dibantah oleh Ibnu Arabi adalatr,
mereka mengatakan bahwa pada hakikatnya matahari tidak kehilangan
cahayany4 bahkan yang terjadi hanyalah terhalangnya cahaya
matahari ke bumi oleh bulan saat keduanya bertemu pada garis edar.
Ibnu Al Arabi berkata, "Mereka mengatakan bahwa besarnya matahari
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berlipat kali daripada besar bulan. Lalu bagaimana sesuatu yang kecil

dapat menutupi yang besar saat berhadapan, atau bagaimana cahaya

yang banyak dapat menjadi gelap karena tertutup oleh yang sedikit,

terlebih lagi mereka dari jenis yang sama? Bagaimana bumi dapat

dihalangi dari sinar matahari, sementara bumi berada pada salah satu

sudut matahari, karena mereka mengatakan bahwa besar matahari

sembilan puluh kali lipat daripada besar bumi."

Dalam riwayat An-Nu'man bin Basyir dan selainnya disebutkan

sebab lain terjadinya gerhana, selain yang diklaim oleh para astronom.

Riwayat yang dimaksud dikutip oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i serta

Ibnu Majah yang digolongkan shahih oleh Ibnu Khuzaimah serta Al
Hakim. Adapun lafazhnya, :Q.\i Flc|)*-'t friir.l*lr irl

n '6:,a * C :d. "Y's 'il 
lir if: ..trt c,,u'i ,1 oE'T Si

(Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami kusuf (gerhana)

lurena kematian seseorang dan tidak pula lwrena kehidupannya

ftaca: kelahirannya). Akan tetapi keduanya adalah dua tanda di
ontara tanda-tanda (kebesaran) Allah. Dan sesungguhnya Allah
apabila menampakkan pada sesuatu daripada ciptaan-Nya, niscaya

ciptaan tersebut akan tunduk kepada-Nya).

Imam Al Ghazali mempersoalkan keterangan tambahan ini, dan

dia mengatakan bahwa lafazh ini tidak dinukil dengan akurat, maka

orang yang menukilnya dianggap telah berdusta. Dia juga

mengatakan, apabila riwayat ini terbukti akurat, maka

menakwilkannya adalah lebih mudah diripada menolak perkara-

perkara yang bersifat pasti (qath'i) dan tidak bertentangan dengan

asas-asas syariat.

Ibnu Bazrzah berkata, "Ini merupakan perkara yang

mengherankan, bagaimana beliau menerima dasar-dasar pemikiran

filsafat dan mengklaim tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat,

padahal pemikiran mereka dibangun atas dasar bahwa bumi ini
berbentuk bulat, sementara makna lahiriah dalil-dalil syar'i
menyelisihi hal itu. Keterangan yang telah eksis dalam kaidah-kaidah
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syar'i menyatakan batrwa kusuf (gerhana) dipengaruhi oleh iradah
(kehendak) serta perbuatan dari pelaku yang bebas berbuat (l/
Mukhtaar). Dia menciptakan cahaya pada kedua benda angkasa ini
kapan saja Dia kehendaki, dan menciptakan padanya kegelapan kapan

saja Dia kehendaki tanpa harus tergantung pada sebab-sebab tertentu.

Hadits yang ditolak oleh Imam Ghazali telah dinyatakan akurat oleh

sejumlatr ulama dan dapat diterima dari segi makna, sebab sinar dan

cahaya termasuk keindahan indrawi. Apabila tampak kepadanya sifat
dari Dzat Yang Agung, niscaya catraya akan hilang karena takluk di
hadapan-Nya. Hal ini didukung oleh firman-Nya,'Tatkala Tuhannya

menampaklran diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu
hancur luluh'. (Qs. Al A'raaf (7): la3). Pandangan ini juga didukung
oleh riwayat yang kami nukil dari Thawus bahwa beliau melihat
kepada matahari saat gerhana, maka beliau menangis lalu berkata, 'Ia
lebih takut kepada Allah daripada takut kepada kita'."

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Barangkali sebagian mereka
berkeyakinan batrwa apa yang dikatakan pakar astronomi
bertentangan dengan sabda beliau SAW, 'Allah menakuti hamba-
hamba-Nya dengan keduanya'. Tapi keyakinan ini tidak berdasar

sama sekali,l karena Allah SWT memiliki perbuatan menurut
kebiasaan dan di luar kebiasaan. Kekuasan-Nya menentukan semua
faktor penyebab. Dia bisa memutuskan hubungan antara sebab-akibat
sebagaimana yang Dia kehendaki. Apabila hal ini telah jelas, maka
mereka yang mengenal Allah dengan kekuatan keyakinan mereka
akan mengetahui luasnya kekuasaan-Nya untuk melakukan perbuatan

di luar kebiasrum sesuai kehendak-Nya; sehingga apabila terjadi
sesuatu yang ganjil, maka timbul rasa takut dalam hati mereka akibat

' Apa yang dikatakan oleh Ibnu Daqiq Al Id di sini merupakan pandangan yang sangat baik.
Sejumlah peneliti -seperti syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu eayyim- telah
menyebutkan perkataan yang selaras dengan pemyataan beliau. Sesungguhnya Allah swr
menjadikan gerhana matahari dan bulan menurut kebiasaan karena faktor-faktor tertentu yang
dapat diketahui oleh pakar astronomi. Realita merupakan bukti akan hal itu. Tetapi hal ini
tidak berarti para ahli astronomi selalu benar, bahkan terkadang mereka melakukan kekeliruan
dalam perhitungan. Maka, tidak sepantasnya perkataan mereka dibenarkan dan tidak pula
didustakan. Rasa takut akan hal itu tetap ada -meski bagaimanapun keadaannya- bagi mereka
yang beriman kepada Allah dan hari akhir. llallahu a'lam.
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keyakinan yang kuat tadi. Di samping itu, tidak ada halangan apabila

terdapat hubungan sebab-akibat menurut kebiasaan, hingga Afiafi

berkehendak menjadikannya di luar kebiasaan tersebut."

Kesimpulanny4 apabila apa yang dikatakan oleh pakar

astronomi itu benar, tetap tidak menafikan batrwa Allah menjadikan

gerhana untuk menakuti hamba-hamba-Nya.

7. Berlindung Dari Siksa Kubur Saat Terjadi Gerhana

t{u -ia t:i oi i-,i * ht * Ut g's:'*ts.G'*

ta:; nr i*, *sA ?SA .;st -,t* d,/ iul aiAi ,Q lw
"9-u.

J;r'lw tgri € ;,lst ,'1:-t ei y it .u !,Ji;
nf:i ^lsurr'r.a,*j * it J:" ^)tt

1049. Dari Aisyah (istri Nabi SAW), batrwa seorang wanita

Yahudi datang meminta kepadanya lalu berkata, "Semoga Allah

melindungimu dari siksa kubur." Maka Aisyah RA bertanya kepada

Rasulullah SAW, "Apakah manusia disiksa di dalam kubur mereka?"

Rasulullah SAW bersabda, "Alat berlindung kepada Allah daripada

hal itu."

4 tfr;rt; -ti'y;': f bt Jt" ltt J;t'41 i
n'aat';lb;; *, * itJ:" lttJ;"i';+ e'i'Pt

G'f) €t ; ,;^,-* tr:i i6 iit, 
';1t 

?Ct ,k i"'; ,r-jt
G';'r:g; ; ,J\\i gt ;,:$ 'r,j >r-rb 6t3 itb e:, i'\"*
);"* 6t3 ?w ?t'n ;,i e3 ; l\\i L'i')t';i:t 

'*':.)""*
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,)'r\i L'i\t tt's! is )'r* G|'r'€t i,111; 7r?r o"s3 i3
';j >\;* G'f'r'€', ; ,)':\i 7.t ,s'., fj )J-* t1r3 ?o ;
,'Jr;;ti ar iu y Jt- J:i;rJ,a e,, ;,iiil gT')t o'r:

.r$t *t:L q frilt;i oi i,;i ;
1050. Kemudian Rasulullatr SAW menaiki kendaraan di suatu

pagi, tiba-tiba terjadi gerhana matatrari. Beliau kembali pada waktu
dhuha lalu lewat di antara kamar-kamar kemudian berdiri untuk
shalat, dan manusia berdiri di belakangnya lalu beliau berdiri hingga
lama. Kemudian beliau ruku' hingga lama, lalu bangkit dan berdiri
namun lebih singkat dari berdiri p€rtama. Kemudian ruku' hingga
lama, namun lebih singkat daripada ruku' pertama. Kemudian beliau
bangkit lalu sujud. Lalu beliau berdiri hingga lama, namun lebih
singkat daripada berdiri pertama. Kemudian beliau ruku, hingga lama,
namun lebih singkat daripada ruku' pertama. selanjutnya beliau
bangkit dan berdiri hingga lama, namun lebih singkat daripada berdiri
yang pertama. Kemudian beliau ruku' hingga lama, namun lebih
singkat daripada ruku' pertama, lalu beliau bangkit dan sujud.
Kemudian beliau selesai dari shalat dan mengatakan apa yang Allah
kehendaki untuk beliau katakan. Kemudian beliau memerintahkan
mereka untuk berlindung dari siksa kubur.

Keterangan Hadits:

Ibnu Al Manayyar mengatakan dalam kitab Al Hasyiyah, bahwa
kesesuaian berlindung dari siksa kubur saat terjadi gerhana adalah;
batrwa kegelapan di siang hari sebab gerhana menyerupai gelapnya
alam kubur, karena sesuatu akan diingat jika terlihat sesuatu yang
menyerupainya. Maka, akan timbul rasa takut terhadap siksa kubur
sebagaimana timbulnya rasa takut karena gerhana, sehingga seseorang
dapat mengambil pelajaran untuk bekal menyelamatkan diri dari
keburukan di akhirat. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits
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Aisyah melalui jalur Amrah, dan para perawinya semuanya berasal

dari Madinah.

8. Lamanya Sujud pada Shalat Gerhana

it J":-, y ,P nfut .^k (i ,j6 tr :i3 / yt r.e c
f i' ;*'4t€} .^,,e itUr'ot,q'.j *i * n,.u

}* i1x €,t''€';io!1u €.#s'&t
t o / . ..c. ' 

'o'$ tt:r.ie:i irr 'rtt *y Uv] 'i6 .Ar f ,I-
qi:*tokUffH

1051. Dari Abdullah bin Amr bahwasanya dia berkata, "Ketika

terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW, maka diserukan,

'Inna ash-shalaata jaami'etun'. Nabi SAW ruku' dua kali pada satu

sujud (baca: rakaat), kemudian beliau berdiri dan ruku' dua kali pada

satu sujud. Kemudian beliau duduk, lalu matahari pun bersinar

kembali." Dia berkata, "Dan Aisyah RA berkata, 'Aku tidak pernah

melakukan sujud yang lebih lama darinya'."

Keterangan Hadits:

Judul bab ini sebagai isyarat dari Imam Bukhari untuk

membantah mereka yang mengingkari hal itu. Namun sebagian ulama

madzhab Maliki mengemukakan dalil untuk tidak memperlama ruku',

dimana hal-hal yang disyariatkan untuk dilakukan lebih lama (dari

biasanya) pada shalat kusuf (gerhana) hanya yang dikerjakan dengan

berulang, seperti berdiri dan ruku'. Adapun sujud tidak disyariatkan

adanya tambahan, maka tidak perlu dilakukan lebih lama. Namun ini

adalah qiyas (analogi) dalam masalah yang ada nash-nya, sehingga

tidak dapat dijadikan pegangan.
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Sebagian mereka berpendapat adanya kesesuaian memperlama

berdiri dan ruku' yang tidak dilakukan dalam sujud, yaitu karena

orang yang berdiri atau ruku' mungkin melihat apakatr matahari telah

bersinar kembali atau belum, berbeda dengan orang yang sujud.

Dengan demikian, bacaan ayat menjadi penting dalam hal ini,
sehingga sangat sesuai untuk memperlama waktu berdiri. Begitu pula

memperlama sujud dapat mengistirahatkan anggota badan dan bisa

mengakibatkan seseorang tertidur. Tapi semua alasan ini tertolak di
hadapan hadits-hadits shahih yang dengan tegas menyatakan untuk

memperlama sujud.

Imam Buk*rari menyebutkan hadits Abdullatr bin Amr bin Ash
melalui jalur Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamatr. Hadits ini
telatr disebutkan melalui jalur lain secara ringkas. Dalam riwayat Al
Kasymihani tertulis "Abdullah bin Umar", dan ini adalah suatu

kekeliruan.

'"*,so U6g :)'6 gia berkata, "Dan Aisyah berkota..."). yang

berkata di sini menurutku adalatr Abu Salamah. Namun ada

kemungkinan Abdullah bin Amr, sehingga hadits ini adalah riwayat
seorang sahabat dari sahabat pula. Adapun orang beranggapan bahwa

hadits ini tidak memiliki sanad yang lengkap (mu'allaq) adalah

anggapan yang keliru. Imam Muslim dan Ibnu Khuzaimah serta selain

keduanya meriwayatkan dari Abu Salamah, dari Abdullah bin Amr,
dimana di dalamnya disebutkan perkataan Aisyah tersebut.

*, J'j"1 o,? U f:fi 'oW 6 (aku tidak pernah melakukan

suiud yang lebih lama daruyl\1q$i-aaripada sujud tersebut. Imam

Muslim menambahkan, c.r JJb( irtf ht bT') tifJ Ii (Dan aht tidah

pernah melakukan ruku' yang lebih lama darinya). Dalam riwayat

Urwah dari Aisyah disebutkan dengan lafazh,'>:jrJllt Jtb6 1r:" j
(Kemudian beliau sujud dan memperlama sujud). Sementara pada

bagian awal sifat shalat dari hadits Asma' binti Abu Bakar disebutkan

seperti itu. Dalam riwayat An-Nasa'i melalui jalur lain dari Abdullah
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bin Amr disebutkan dengan lafazh,3|tlr 'Jtbii 'rei 'A?: ei
(Kemudian beliau mengangknt kepalanya lalu suiud dan memperlama

sujud). Abu Hurairah juga meriwayatkan hadits yang serupa.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadits Abu Musa,

'w U-r, i|.-,|1 ?'i3't ?q'J?i. (Tidak ada berdiri, ruku' dan sujud-, .t' r >J , 2

yang lebih lama aku lihat [darinyaJ). Dalam,riyayat Abu Daud serta

An-Nasa'i dari hadits Samurah disebutkan,A:fu €616 6'J:*g

(Yang samo panjangnya dengan sujud yang beliau lakukan ketika

mengimami knmi dalam satu shalat). Semua riwayat ini menerangkan

dengan jelas bahwa sujud saat laxuf (gerhana) dilakukan lebih lama

seperti halnya berdiri dan ruku'.

Salah seorang ulama madzhab Maliki mengemukakan

pembatrasan mengenai hal ini, ia berkata, "Pernyataan bahwa beliau

SAW memperlama sujud tidak berkonsekuensi bahwa beliau

melakukannya dengan sangat lama yang menyamai lamanya ketika

ruku." Seakan-akan ia mengabaikan keterangan yang terdapat dalam

riwayat Imam Muslim dari hadits Jabir dengan lafazh, "c'* it'hr':

:f'l fOo" sujudnya hampir sama dengan ruku'nya). lni adalah

madzhab Imam Ahmad, Ishaq serta salah satu pendapat yang dinukil

dari Imam Syaf i, yang dipilih oleh Ibnu Suraij dan An-Nawawi. Tapi

hal ini ditanggapi oleh penulis kitab Al Muhadzdzab, bahwa pendapat

demikian tidak disebutkan dalam hadits dan tidak pula diucapkan oleh

Imam Syaf i. Lalu perkataannya ini dibantah, bahwa Imam Syaf i
telah menyatakan hal itu secara tekstual dalam kitab Al Buwaithi,

"Kemudian hendaklatr seseorang melakukan dua kali sujud yang lama,

setiap sujud serupa dengan lama ketika ia ruku'."

Catatan

Dalam hadits Jabir yang telah saya isyaratkan dalam riwayat

Imam Muslim disebutkan tentang memperlama i'tidal sebelum sujud,
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'r* 'j ,i$6 L{t e* ,jCti tt i (Kemudian betiau ruku' dan

memperlama (ruht' tersebut), kerrudian beliau bangkit dan

memperlama (i'tidal), kcmudian beliou suju$.

Imam An-Nawawi mengatakan bahwa ini adalah riwayat syadz

(ganjil) yang menyelisihi riwayat yang umum, maka tidak dapat

diamalkan. Atau yang dimaksud adalah melebihkan i'tidal dari yang

biasanya, bukan memperlama hingga menyamai lamanya ruku'. Tapi
pendapat Imam An-Nawawi ditanggapi dengan mengemukakan
riwayat yang dinukil oleh An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah serta selain

keduanya dari hadits AMullah bin Anr, i ,e;-, E ,P 
'JtbG 

€j j
'Ju,6 ? i e,, j.ii; : 8," J,.":,6:rd-"j ,"*u-, E,p'Jtb6 e:)
'rt; 'j ,'riu- r E ,? ;;rjt (Kemudian beliau ruku' dan

memperlama (rulu' tersebut) hingga dikatakan beliau tidak akan
bangkit, lwmudian bangkit dan memperlama (i'tidal) hingga
dikotalran beliau tidak alcan sujud. Kemudian beliau sujud dan
memperlama (sujud tersebut) hingga dikotakan beliau tidak akan
bangkit dari sujud. Kemudian beliau bangkit dari sujud lolu duduk
dan memperlama (duduk tersebut) hingga dilcatakan beliau tidak akan
sujud (kembali),lcemudian beliau pun sujud).

Ini adalatr latazh riwayat Ibnu Khuzaimah melalui jalur Ats-
Tsauri dari Atha' bin Sa'ib, dari bapaknya. Ats-Tsauri mendengar
hadits dari Atha' sebelum hafalannya rancu, maka derajat hadits ini
adalah shahih. Saya tidak menemukan keterangan pada satu pun jalur
periwayatan hadits tentang shalat Gerhana yang menyebutkan
memperlama duduk di antara dua sujud, kecuali pada jalur
periwayatan ini. Sementara AI Ghazali telah menukil kesepakatan

untuk tidak memperlama duduk pada shalat ini. Apabila yang beliau
maksudkan adalah kesepakatan dalam madzhab, maka ini tidak
diperdebatkan. Namun jika yang dimaksud selain itu, maka
pernyataannya terbantatr oleh riwayat ini-
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9. Shalat Gerhana dengan Berjamaah

,4. o 1,, c. t c I ,. ..c. -'., o ti ,6. t ., i. .
aV ,t d]t -r.'c ,J p g"*J ?y) w € e /V c.t ps

'* ir ,)*',
Ibnu Abbas shalat mengimami mereka di samping (sumur)

Zarrzam. Ali bin Abdullatr bin Abbas shalat berjamaatr, dan Ibnu

Umar pun melakukan shalat.

&,J,Jirt.r;Jt,lo {* i yt *,f l4 l:w *
f iu' Jt",)tt J;, Ji *i y a' & *ut J'y: w
o'i', €; i 1A, ;r- ;it; u t:* )r* t1t:i'?6 't:-j

' o ''' "'- a' '"r\i 
1*st u'2! i': x* a|.iw e3 i ")rrbt95,r5,ic,lJ tlr l- ;-

;ts! is ),* t1t3 ?6 ; 't; i ,),t*,, fi'St ,'s3 ij >t*

i* e' ; {t*, L'i'}t ;t\:, ri )r* G'f'r'€'' ; J'fii 1 t

;is! ij )rtb G'-{', g; ; ,11!i 1{it u'r! ej x-ru ec

i' & iut',:3rt,)ii ^t', 
sF i'il i ,9'r<,i lilt

:'t).)Yji-, l'' c.'t"l i )q }aL "-J::tir,:*, *
':)13-i, ut J?, ( :rju .:^ist trltu i: i-i; tly ,:.Q,it fi
,*, qlr er &io :.^sk ?Jd;-L i ** G * d36

6fur Lj 6 L;lrv '^*i'rr, (,:iL Ilui -;2,:r *i; ;l- - ' JJ J . 
.

.i3tWlrt c-?,j'&lU #s (#',i *;a'L.,1,
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3'k 'iu t.irt, 
'o'k ,U'Uf.'ju r.irr J';) u r tju

'*i; i k 7:"st irGt 41iX":i 7 o*,ti d4fi, *;Jt' i.a,;*'aL )it t1 |jv t* |!L
1052. Dari Atha' bin Yasar U* O*rllah bin ebbas, dia

berkata "Matahari mengalami khusuf (gerhana) pada masa Rasulullah
SAW. Maka Rasulullah SAW shalat. Beliau berdiri sangat lama, sama

seperti lamanya membaca surah Al Baqarah. Kemudian beliau ruku'
sangat lamq lalu bangkit dan berdiri, rulmun lebih singkat daripada
berdiri yang pertama. Kemudian beliau ruku' sangat lama, namun
lebih singkat daripada ruku' pertama, lalu beliau sujud. Kemudian
beliau berdiri sangat lam4 namun lebih singkat daripada berdiri yang
pertama. Kemudian ruku' sangat lama, namun lebih singkat daripada
ruku' pertama, lalu beliau sujud. Kemudian beliau selesai dan
matalrari telatr tampak. Beliau SAW bersabda, "sesungguhnya
matahari dan bulan adalah dua tonda di antora tanda-tando
(kebesaran) Allah, leduanya tidak mengalami khusuf (gerhana)
lrarena kematian seseorang dan tidak pula karena kehiduponnya
(baca: kelahiranrrya). Apabila kalian melihat hal itu, makn
berdzikirlah kepada Allah'. Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, kami
melihat engkau meraih sesuatu di tempatmu, kemudian kami melihat
engkau mundur'. Beliau SAW bersabda, 'sesungguhnya aku melihat
surga, maka aku meraih satu tandan anggur. Apabila aku
mendapatkannya, niscaya kolian akan memaknnnya selama sisa umur
dunia. Diperlihatkah kepadaku neraka, maka aku tidak pernah somo
sekali melihat pemandangan yang songat mengerikan seperti hari ini.
Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita'. Mereka
bertany4 'Dengan sebab apa wahai Rasulullah?' Beliau bersabda,
'Dengan sebab kckufuran mereka'. Dikatakan, 'Apakah mereka kufur
kepada Allah?' Beliau berkata, 'Mereka latfur (ingkar) terhadap
suami (Al Asyir) dan kufur (ingl@r) terhodap kebaikan. Apabila
engkau berbuat kepada solah seorong di antara mereka sepanjang
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maso, kemudian ia melihat darimu sesuatu (yang ia tidak senangi),

maka ia akan berkata; Aku tidak pernah melihat kebaikan darimu'."

Keterangan Hadits:

(Bab shalat gerhana dengan berjamaah). Yakni meskipun imam

rawatib tidak hadir, tetap salah seorang di antara mereka hendaknya

menjadi imam. Demikian pandangan jumhur ulama. Sementara dalam

riwayat Ats-Tsauri dikatakan bahwa apabila imam (rawatib) tidak

hadir, maka orang-orang dapat melaksanakan shalat sendiri-sendiri.

..t t.- t,.,'# ijt up1 (dan lbnu [Jmar melalrsanakan sholat). Ada

kemungkinan kalimat ini merupakan sambungan dari atsar (riwayat)

Ali yang disebutkan sebelumnya, dan Ibnu Abi Syaibah menyebutkan

riwayat yang semakna dari Ibnu Umar.

..111i lUiir o:\ $t \-f r,q i$ "j (kemudian beliau berdiri

hingga lama, namun lebih singkat daripada berdiri yang pertama).Di

sini terdapat keterangan bahwa rakaat kedua lebih singkat daripada

rakaat pertama.

lt'l?j [ :rjd (mereka berkata, "Wahai Rasulullah"). Dalam

hadits Jabir yang diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang

hasandisebutkan, iJ alilr e'drb t*, ,,*:3 UAi'i',)$ii!ir e ill
'di&| lf3 (Ketika telah menyelesaikan shalat, maka Llbay bin Ka'ab

berkota kepadanya, "sesuotu yang engkau lakukan dalam shalat tidak

biasa engkau lakukan [sebelumnyaJ. "). Lalu disebutkan seperti hadits

Ibnu Abbas, hanya saja pada hadits Jabir hal itu berlangsung pada

shalat Zhuhur atau Ashar. Apabila riwayat ini akurat, maka ia adalah

kisah yang lain; dan barangkali ia adalah kisah yang diriwayatkan

Anas yang terjadi pada shalat Zhuhur, yang disebutkan pada bab

"Waktu Zhuhur Apabila Matahari Tergelincir" dalam pembahasan

tentang Al Mawaqfi (waktu-wakut shalat). Akan tetapi dalam hadits

Anas disebutkan, '# Ut,Jt tjh .pp ,l':6ti'il, **i (Tetah
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ditampakkan kepadalu surga dan neraka di tembok ini
sebagaimana...). Adapun hadits Jabir lebih menyerupai riwayat Ibnu
Abbas dalam menyebutkan tandan anggur dan mengenai kaum wanita.

Wallahu a'lam.

fttll ci{2UA -&J c,,Jl: jl $esunggfinya aku melihat surga,

maka aht mengambil darfuya satu tandan). Secara lahiriah beliau

SAW melihatnya dengan kasat mat4 maka di antara para ulama ada

yang mematrami bahwa hijab $nrrbatas alam nyata dengan alam

ghaib -penerj.) telatr dibukkan untuk Nabi SAW, sehingga beliau

melihat hakikat surga. Lalu didekatkan jarak antara keduanya,

sehingga beliau SAW dapat meraih apa yang ada di dalamnya.

Pandangan ini sangat dekat dengan makna lahiriah hadits

tersebut. Hal ini didukung oleh hadits Asma' yang telatr disebutkan

pada bagian awal pembahasan sifat shalat dengan lafazh, '-ahit 
QlUJi

UP.Y ,t *'# W '-t;t i 'j ,P (surga tetah mendekat

lwpadalru hingga apabila aku memberanikon diri atasnya, niscaya
aht alran membawakan untuk kalian satu tandan dari buahnya).

Sebagian ulama mematrami batrwasanya surga itu ditampakkan
kepada beliau di tembok sebagaimana ditampakkan di cermin,

sehingga beliau SAW melihat semua yang ada didalamnya. Pendapat

ini didukung oleh riwayat Anas berikut dalam pembahasan tentang

Tauhid, ,Pi u,i Id' tih ,rt d ri,] )rirl '&$ '"b "*i ut
(Sungguh surga dan neraka telah ditampakkan kepadaht tadi di
tembok ini dan aku sedang shalat).

Dalam salatr satu riwayat dikatakan, '€r3? 'ri) (telah

digambarkan). Sementara dalam riwayat Imam Muslim disebutkan,
'cJ;i'rfr Qeloh diserupakan). Lalu hal ini tidak dapat dibantatr dengan

mengatakan bahwa sesungguhnya penyerupaan itu hanya terjadi pada

hal-hal yang nyata, sebab kita dapat mengatakan yang demikian
menurut kebiasaan. Namun, tidak ada halangan bila hal itu terjadi
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khusus pada diri Nabi SAW di luar kebiasaan. Akan tetapi riwayat ini

menceritakan kisah lain yang terjadi pada shalat Zhuhur. Tidak

mustahil bila Nabi SAW melihat surga dua kali 
-bahkan 

berkali-

kali- dengan bentuk yang berbeda-beda. Adapun orang yang

mengatakan bahwa yang dimaksud dengan lafazh ru'yah (melihat) di

sini adalah pengetahuan, maka ia telah menyimpang dari makna yang

sebenarnya.

Imam Al Qurthubi mengatakan, tidak mustahil bila hal-hal ini

dipahami sebagaimana makna lahiriahnya, terutama menurut madzhab

Ahlu Sunnah wal Jama'ah yang menyatakan bahwa surga dan neraka

telah diciptakan. Maka, hal ini dipatrami bahwa Allah SWT telah

menciptakan dalam diri Nabi SAW kemampuan untuk mengetahui.

Dengan kemampuan ini, beliau SAW dapat mengetahui surga dan

neraka sebagaimana hakikatnya.

'r*i 'j:, @pabila aht mendapatkannya). Da'lam riwayat Imam

Muslim disebutkan ,'ri'.t;i ij @pabila aku mengambilnya). Lalu lafazh

ini dianggap musykil bila dikaitkan dengan lafazh, cj'tUS (aku

meraihnya). Tapi persoalan ini mungkin dijawab bahwa makna

'meraih' di sini adalah berusaha untuk mendapatkan, bukan

mengambil dalam arti yang sebenarnya. Ada pula yang mengatakan

bahwa maksudnya adalah, aku meraih untuk diriku. Kalau aku

mengambilnya untuk kalian, niscaya.... Pendapat ini diriwayatkan

oleh Al Karmani, namun ini bukan jawaban yang baik' Sebagian

mengatakan makna lafazh "aku meraih", yakni aku meletakkan

tanganku di atasnya, namun tidak ditakdirkan bagiku untuk

memetiknya. Sedangkan lafazh "Apabila aku mendapatkannyo", yakni

seandainya aku berhasil memetiknya. Pandangan ini diindikasikan

oleh lafazh dalam hadits Uqbah bin Amir yang diriwayatkan oleh Ibnu

Khuzaimah, b'Jtq :y.o?i (beliau mengulurl<nn tangannya untuk

meraih sesuatu). Dalam riwayat Imam Bukhari dalam hadits Asma' di

bagian awal pembahasan tentang shalat disebutkan, Wo bi'fir "i e
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(Hingga apabila aht memberanikan diri atasnya). Seakan-akan beliau

SAW tidak diizinkan rmtuk mengambilny4 maka beliau pun tidak

memberanikan diri untuk melakukannya.

Menurut pendapat lain, maknanya adalatr aku bermaksud untuk

mengambilnya, kemudian aku tidak melakukannya. Pendapat ini

didukung oleh hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, riil

J3i r bi g rii ij ,q]l ,\:fu.6t' i J'ttst 
'oi ari sri q;.t- 'c.t\.t,

(Sungguh aku telah menjulurkan tanganht dan aku ingin mengambil

buah-buohannya agar lcalian melihat lcepadanya. Kemudian tampak

bagifu untuk tidak melakukannya).Imam Bukhari meriwayatkan dari

hadits Aisyah dengan lafazh, ',t F 'U ui; iri oi ,*i3 Ui &
'?:Jeii'c.j+ nfj" (Sampai akhirnya aht melihat diriht bermaksud

mengambil satu tandan ftuah) dari surga ketika kalian melihatku
bergerak maju).

Dalam riwayat Abdurrazzaq melalui jalur mursal disebutkan,
jfr-'* l 1J,3i-\ W ui.i g'br oi 'c;rji (Aku bermat<sud untuk

mengambil satu tangkai anggur darinya agar aku dapat

memperlihatkan kepada kalian, namun hal itu tidak ditakdirlran).
Sementara dalam riwayat Imam Ahmad dari hadits Jabir disebutkan,
qJ q. p,i gof" dihalangi ontara aku dengannya).

Ibnu Baththal mengatakan bahwa beliau SAW tidak mengambil

buah surga, karena makanan di surga adalah kekal, sedangkan dunia

adalah fana, (tidak kekal) maka tidak diperbolehkan memakan

makanan yang tidak fana di dunia ini.

Ulama lain mengatakan; seandainya manusia melihat hal itu,
niscaya keimanan mereka adalah keimanan melalui persaksian mata,

bukan lagi iman kepada yang gaib, sehingga dikhawatirkan pintu
taubat akan diangkat dan keimanan seseorang tidak lagi bermamfaat

bagi dirinya.
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Sebagian lagi berpendapat, bahwa surga adalah balasan bagi

perbuatan 
-yang 

dilakukan di dunia- sedangkan balasan itu hanya

akan didapatkan di akhirat.

Ibnu Al Arabi meriwayatkan dalam kitab Qanun At-Ta'wil dai
salah seorang gunrnya, dia berkata, "Makna kalimat 'niscaya kalian

alran memakannya... dan seterusnya', yakni dalam diri orang yang

makan itu akan dijadikan perasaan ingin selalu makan, dimana rasa

tersebut tidak pernah hilang. Tapi pendapat ini mendapat kritikan,

karena ini adalah pandangan filsafat yang dibangun atas dasar bahwa

negeri akhirat tidak memiliki hakikat, tapi hanya permisalan belaka.

Yang benar, buah-buahan surga tidak terputus dan tidak terlarang

(diambil). Apabila buatr itu dipetik, maka akan diciptakan

penggantinya saat itu pula. Maka, tidak ada kemustahilan bila Allah
SWT menciptakan yang serupa di dunia jika Dia menghendaki.

Catatan

Sa'id bin Manshur menjelaskan dalam riwayatnya melalui jalur
lain dari Zaid bin Aslam, bahwa "meraih" yang tersebut pada hadits

tedadi ketika beliau SAW berdiri pada rakaat kedua (shalat Kusuf).

')tlt U)b (dan diperlihatkan neraka kepadaku). Dalam riwayat

selain Abu dzar disebutkan, itjlt or-1; (dan aku melihat neraka).

Dalam riwayat Abdunazzaq disebutkan bahwa beliau SAW melihat

neraka sebelum melihat surga, ':6t';Lj f ht ,P ,;, ,* *i
'*At * l*i g1;lr5 ,bt;.'eib;J. €t;rl| o1 & ifu'* ?ti
efu e.'q ,p ,#-'S:n (Tetah ditampaklcan neraka kepada Nabi

SAW, molra beliau mundur dari tempat shalatnya hingga manusia

sealcon menunggangi satu sama lain. Dan ketika lrcmbali, malca

ditompakkan kepadanya surga, sehingga beliou maju berjalan hingga

kembali berdiri di tempat shalatnya).
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Dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Jabir disebutkan, li
Wt ,#- ol ue;'o?ii n:fiir q )6uriV {raon didatangtran

neraka l@tiko kalian melihat aht mundur, karena aku takut terkena

iilaran opinya). Dalam hadits ini juga disebutkan, 'dl.s,t 
idurlrf i

€A e* "Z 
UiiS 4:F)i ,p (Kemudian didatangkan surga dan

yang demiffian saat kalian melihatht maju hinggo aht berdiri kembali

di tempatku [semulaJ). Lalu dalam riwayat itu ditambatrkan, :g qt
:y * ,tl6it t' ,l : o:*'j gidak ada sesuatu yang dijanjikan

kepado kalian melainkan telah aku lihot pda shalatku ini). Dalam

hadits Samurah yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimatr disebutkan, 'ri

flf.,i ltr;,3 d iil pl o 
"t'i 

i:ii U 'dJt$unssun aku retah

melihat sejak aht berdiri sholat apa-ary yong alron lulian temui
selama masih di dunia mauryn di akhirat).

,r3r risi gi Uji: (dan aku melihat kebonyakan penghuninya

[nerakal adalah wanita). Riwayat ini menjelaskan waktu dimana
beliau SAW melihat neraka, sebagaimana terdapat dalam sabdanya

kepada kaum wanita ketika khutbah hari raya, fi yf ',tg-f t ;9'i*
lrit lHendaHah kaliqn bersedekah, lcarenq sesungguhnya aku melihat

lralian adalah penghuni neraka paling banyak). Riwayat ini telah
disebutkan dalam hadits Abu Sa'id dalam pembahasan tentang haid.
Dalam pembahasan tentang hari raya telah dijelaskan nama orang

yang mengucapkan lafazh g*1,, l,;& @pakah mereka kafir kepada

Allah).

'4, ot"S;-,irt flu, ;i$;-lapatroh merelea kaJir kepada Allah?

Beliau bersabda, "Merelra ingkar terhadap teman hidup [suamiJ.").
Demikian mayoritas perawi menukil dari Imam Malik. Demikian pula
yang diriwayatkan Imam Muslim dari Hafsh bin Maisarah, dari Zaid,
bin Aslam. Sementara dalam kitab Al Mrwaththa' Yahya bin yahya
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Al Andalusi disebutkan, 4t o'-S;-j (dan mereka kufur (ingkar)

terhadap teman hidup [suami]). Lalu mereka sepakat batrwa

tambatran huruf 'waw'(dan) pada lafazh lk"merupakan kesalahan

yang dilakukan oleh Yatrya bin Yatrya. Apabila yang dimaksud

kesalahan di sini bahwa beliau menyalahi riwayat perawi lain, maka

pernyataan itu benar, dimana riwayat syadz (menyalahi yang umum)

disebut juga dengan riwayat yang salah. Namun jika yang dimaksud

dengan "kesalahan" adalah karena ditinjau dari segi makna, maka ini
tidak dapat dibenarkan, sebab jawaban pada hadits itu telah sesuai

dengan pertanyaan yang disertai penjelasan tambahan. Hal itu karena

beliau SAW mengucapkan kata "wanita" secara mutlak, sehingga

termasuk di dalamnya wanita beriman dan wanita kafir. Maka ketika

ditanyakan "Apakah mereka kufur kepada Allah?", maka beliau SAW

menjawab, "dan mereka lufir (inglu) terhadap teman hidup

[suami].. . dan seterusnya. Seakan-akan beliau berkata, "Benar, terjadi
pada mereka kufur (ingkar) kepada Allah dan yang lainnya". Sebab, di

antara mereka ada yang kufur kepada Allah dan ada yang ingkar

terhadap kebaikan.

Ibnu Abdul Barr mengatakan bahwa konteks riwayat Yahya

mengindisikan bahwa jawaban itu tidak bersesuaian dengan

pertanyaan, karena telah diketahui bahwa di antara wanita ada yang

kafir kepada Allatr, sehingga tidak perlu dijawab. Di samping itu,

maksud hadits tersebut adalah sebaliknya.

or;fi ok" (dan mereka kufur [ingkarJ terhadap kebaikan).

Sepertinya ini merupakan penjelasan lafazh It otB- (mereka kdur

(ingl@) terhadap teman hidup [suamiJ), sebab maksud kufur
terhadap suami adalah mengingkari kebaikannya, bukan mengingkari

wujudnya. Penafsiran kala Al Asyir (teman hidup) telah disebutkan

terdahulu pada pembahasan tentang iman. Sedangkan makna kufur
(ingkar) terhadap kebaikan, adalatr menutupinya atau tidak

mengakuinya, sebagaimana yang diindikasikan dibagian akhir hadits.
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Dalam hadits Jabir disebutkan keterangan yang menunjukkan

bahwa wanita yang terlihat di neraka adalatr mereka yang memiliki
sifat-sifat tercela. Adapun lafazlnya, o!g1U' :d, q\44'4LV ikii

u(H i ',*l'oy1 ,:,1;;i1 iL ot) ,:*; '& orj ,,#i 'cJ, 1oo,
kebanyalmn yang aku lihat padanya (di neraka) odalah wanita-wanita
yang jika diberi amanah moka mereka menyebarlrannya;jilca diminta,
merelra bakhil; jilra meminta, mereka mendesak; dan jika mereka

diberi, malca tidak bersytkur). (Al Hadits).

Pelaiaran vane danat diambil

l. Segera melakukan ketaatan ketika melihat apa yang ditakuti.

2. Menolak bencana dengan berdzikir kepada Allah serta
melakukan ketaatan.

3. Mukjizat Nabi SAW serta sikap beliau yang senantiasa
menasihati umatnya, mengajari apa yang bermamfaat serta
melarang melakukan apa yang membahayakan bagi mereka.

4. Seorang murid boleh menanyakan apa yang belum dipahami
kepada guunya.

5. Bolehnya menanyakan sebab (illat) suatu hukum.

6. Guru menjelaskan apa yang dibutuhkan muridnya.

7. Mengingkari hak adalah haram.

8. Kewajiban mensyukuri nikmat.

9. Surga dan nerakatelah diciptakan dan sudah ada saat ini.

10. Bolehnya menggunakan kata "kufirr" unfuk perbuatan yang
belum sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam.

I l. Orang-orang yang bertauhid akan disiksa karena perbuatan

maksiat yang dilakukannya.
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12. Bolehnya melakukan gerakan selain gerakan shalat

melaksanakan shalat, apabila gerakan tersebut tidak

banyak.

l0.KaumWanitaShalatBersamaKaumLakiJakiSaatTerjadi
Gerhana

.t ,i.;ir:i * :-;l'i+" ^;ilt *?i) t l?,*
*i e at ,*7t e-'.) '*s;; "'J 

tUv'6 ''ib 
;tt 4t

k *:e$;.r,0'i;ig;O' rtr; -nfut *iu'; f-
,* .iurir;*, :'dvj rtfut d ti,i '.';6lt.rfo 11 t;'t;i.

';il ; ir ;y P * ,Je :fr a( -,uG {"^1

*', y :ut 'u ^nt J;) J'-it fii "rir ,t1; J';'Ji
€.fr-:rr, ii i'ri ? ,.it 7',r u t1 ,'JG i * ;1rt Nt Y
)#t ,L o'r!;i'€St'e qri ''*t ,r$ti'{At ,? t* q:t;''ii 

<i*i Ultl 6: s.i,1Y> .t*irr *, -tii'r? E
l> ;;' 'i ,i:'1tr $G ISLJ' t+r'a.J' 6 :{) 

"5u5 

7'';i
+; i.' ,* ilt J;', "rZJ ,ira <iuli iC u:'6'1 6i'1
',tAtb 

r d'i,t! ,G60 $r, r+G ui,i :4".rvc'!:
,;$ o;,i ,t1 ,e)t'ri L*ttt ili 9;i 8. o\.r;1 i

''fi11 
,*, 't & ;()tt i' l*J-, ,,s t'rf \ ,i trJ 1it;i uu

ketika

terlalu

I

56 - FATUITL BAllRr



1053. Dari Hisyam bin Urwah, dari istrinya (Fatimah binti
Mundzir) dari Asma' binti Abu Bakar RA, bahwasanya ia berkata, aku
mendatangi Aisyah RA (istri Nabi SAW) ketika terjadi gerhana

matahari, ternyata manusia berdiri mengerjakan shalat. Begitu juga
Aisyatr berdiri mengerjakan shalat. Aku bertanya, "Ada apa dengan

manusia?" Beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke langit seraya

mengucapkan "subhanallah (maha suci Allah)". Aku berkata, "Tanda
kebesaran Allah?" Beliau memberi isyarat yang berarti "ya". Asma'
berkata, "Aku berdiri hingga ditimpa oleh rasa kantuk yang berat.

Maka aku menyiramkan air di atas kepalaku". Ketika Rasulullah SAW
selesai (shalat), beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya kemudian
bersabda, *Tidak ada sesuatu yang belum pernah aku lihat melainknn
telah aht lihat di tempatku ini, hingga surga dan neraka. Sungguh
telah diwahyukan kcpadaku bahwasanya kalian alran difitnah (diuji)
dalam htbur-kubur sama -atau mirip- denganfitnah Dojjal (aku tidak
tahu mana di antara keduanya yang dilcatakan oleh Asma'). Salah
seorang di antara kalian akan didatanglcan dan dikatakan kepadanya,
'Apakah pengetahuanmu tentang laki-laki ini [MuhammadJ?' Adapun
orang beriman -atau orang yang yakin- (aku tidak tahu mana di
antara keduanya yang dikataltan oleh Asma') niscaya akan berkato,
'Muhammad Rasulullah SAW telah datang l<epada lami dengan
membaw a penj e las an-pe nj e I as an dan pe tunj uk, kami menyambutnya
dan beriman serta mengikutinya'. Maka dikotakan kepadanyo,
'Tidurlah dengan tenang, sungguh komi telah mengetahui bahwa
englrau orang yang yakin'. Adapun orang munafik -atau orqng yong
ragu- (aku tidak tahu mana di antara keduanya yang dikatokon oleh
Asma') maka akan berkata, 'Aku tidak tahu, alru mendengar manusia
mengatakan sesuatu malca alat pun mengatakannye'."

Keteransan Hadits:

(Bab kaum wanita shalat bersama kaum laki-laki saat terjadi
gerhana). Judul bab ini mengisyaratkan bantahan Imam Bukhari
terhadap mereka yang melarang hal tersebut dengan mengatakan,
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"Kaum wanita shalat sendiri-sendiri". Pendapat ini dinukil dari Ats-

Tsauri dan sebagian ulama Kufah. Sementara dalam kitab Al
Mudowwanaft disebutkan, "Wanita shalat di rumahnya, dan boleh

keluar bagi wanita yang bukan bangsawan". Imam Syaf i
mengatakan, semuanya boleh keluar kecuali wanita yang sangat

cantik. Imam Al Qurthubi berkata, "Diriwayatkan dari Imam Malik
bahwa anjuran shalat gerhana hanya ditujukan kepada siapa saja yang

mendapat kewajiban shalat Jum'at." Akan tetapi pandangan yang

masyhur dari beliau menyelisihi hal ini, karena hukum mushalla
(lapangan terbuka untuk shalat hari raya dan lainnya) disamakan

dengan hukum masjid bagi wanita.

Adapun pelajaran yang dapat diambil dari hadits ini telah

disebutkan pada bab "Orang yang Menjawab Fatwa dengan Isyarat"

dalam pembahasan tentang ilmu, dan pada bab "Wudhu Kecuali
karena Kantuk yang Berat" dalam pembatrasan tentang Thaharah
(bersuci). Sedangkan pembicaraan yang berkaitan dengan kubur akan

dijelaskan pada pembahasan tentang jenazah.

Ibnu Al Manayyar mengatakan bahwa Ibnu Baththal menjadikan

hadits ini sebagai dalil bolehnya wanita keluar ke masjid untuk shalat

Kusuf (gerhana). Namun argumentasi ini perlu dianalisa kembali,

karena sesungguhnya Asma' melaksanakan shalat di kamar Aisyah.

Hanya saja mungkin Ibnu Baththal berpegang dengan keterangan yang

disebutkan pada sebagian jalur periwayatan hadits tersebut, yang

menjelaskan bahwa wanita-wanita selain Asma' berada pada posisi

yang jauh darinya. Berdasarkan hal ini, maka sebenamya mereka

berada di belakang masjid sebagaimana yang biasa mereka lakukan
pada shalat-shalat yang lain.
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11. Orang Yang Senang Membebaskan Budak Saat Terjadi
Gerhana Matahari

r'# e!dr,*'tya' & Ut;f:.ii 'Uu 
i;i7

12. Shalat Gerhana Di Masjid

'-;-'; oi,r<* *t'A.,'a'sG * Gll +.-+ iXV

c tr ,.

,J^-:Jl

1054. Dari Asma', dia berkata, "Sungguh Nabi SAW telatt

memerintahkan untuk memerdekakan budak saat terjadi gerhana

matahari."

Keteranean Hadits:

(Bab orang yang senang membebaslan budak saat terjadi
gerhana matahari). Beliau membatasi pada sebab yang

melatarbelakangi anjuran tersebut, karena sesungguhnya Asma' hanya

meriwayatkan hadits tentang gerhana matahari (dan ini merupakan

penggalan darinya). Mungkin saja Hisyam menceritakan hadits

dengan lafazh seperti di atas, atau Za'idah telah meringkasnya. Akan

tetapi kemungkinan pertama lebih kuat, karena akan disebutkan pada

pembahasan tentang Al 'Itq (memerdekakan budak) melalui jalur

Itsam bin Ali dari Hisyam dengan lafazh, ^iUiur,1'*lit * ';i tk
(Kami diperintah untuk memerdekakan budak saat terjadi gerhana).

OrC

^t 
J'y, akG'JC .;it -,tt d./ .lt *ai ,Ut- 6t-
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n' & lt J-,'lta rTri €,/1:t r";,5 *': ^Y' 
it

Ut'u;ur., ric ,*')

,V.St'€'' ; ,i;* r$ iw ,iit;,

E; ;,iitri {=ilr t:} }; x

L'i\t r\! ';') );* G'f', €,

1055. Dari Amrah binti Abdunatrman, dari Aisyah RA,

bahwasanya seorang wanita Yahudi datang meminta kepadanya

seraya berkata, "semoga Allah melindungimu dari adzab kubur."

Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apakah manusia

akan disiksa di kubur mereka?" Rasulullah SAW bersabda, "Aku

berlindung kepada Allah dari hal itu."

# t3^1 ew -i ;-,, iJ; n' ,k :t J';:r'q'r i,)
'jtp ; n:.j qr ar * fit J;r';t ,&'{-j'n*tt

orlt iv', ,ji ?C'i

* 6q?* e,'i ,** G'fi
,<);* f;H :4 e1 n liatt {f)t ;;si, *i ):-* G'f'.,

x* e'i', i;?,Jitri ;Glr i.21 i: x.* t1L:i iw ?C'"nYjrt G'f', € r 7 ,Jj!t ;(alt o-23 fl >\-

n ,;ltr; ;*lr oli ';j r,;* a3 iE i ,!t<,i {i\t tL-{'St ;t's"'i's
r

u:\ 'r', 'r; '; ,Jitri L';1t i
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1056. Kemudian Rasulullatr SAW menunggang kendaraan di

suatu pagi, tiba-tiba terjadi gerhana matahari. Beliau kembali saat

dhuha, lalu beliau SAW lewat di antara kamar-kamar kemudian

berdiri untuk shalat, dan manusia berdiri di belakangnya. Lalu beliau

berdiri hingga lama, kemudian beliau ruku' hingga lama. Kemudian
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beliau bangkit dan berdiri yang lam4 namlm lebih singkat dari berdiri
yang pertama. Kemudian beliau ruku' hingga lama namun lebih

singkat daripada ruku' pertama. Kemudian beliau bangkit, lalu sujud

hingga lama. Kemudian beliau berdiri hingga lama namun lebih
singkat daripada berdiri pertama. Kemudian beliau ruku' hingga lama,

namun lebih singkat daripada ruku' pertama Kemudian beliau bangkit
dan berdiri hingga lama namun lebih singkat daripada berdiri pertama.

Kemudian beliau ruku' hingga lama, nulmun lebih singkat daripada

ruku' pertama. Kemudian beliau sujud hingga lamq namun lebih
singkat daripada sujud pertama. Kemudian beliau selesai dari shalat,

lalu Rasulullah SAW mengatakan apa yang Allah kehendaki untuk
beliau katakan. Kemudian beliau memerintatrkan mereka untuk
berlindung dari adzab kubur.

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah dari
Amrah, dan hadits ini telah disebutkan pada empat bab yang lalu
melalui jalur yang sama. Namun tidak dijelaskan bahwa shalat

tersebut dilaksanakan di masjid. Tetapi hal itu mungkin disimpulkan
dari perkataan Aisyah, "Beliau lewat di antma kamar-kamar". Sebab

yang dimaksud kamar di sini adalatr rumah-rumatr istri Nabi SAW,
yang letaknya berdempetan dengan masjid.

Sementara penegasan bahwa shalat tersebut dilaksanakan di
masjid tercantum dalam riwayat Sulaiman bin Bilal dari Yahya bin
Sa'id, dari Amrah, yang dikutip oleh Imam Muslim dengan lafazh,

q Pj *h' eA, ;ii -ra:at e 4,,;W ,;r.t-.e *,t
y, }ai o'e ,tr)t '\A Sy ,i ,? fj <e*" kctuar bersama

rombongan wanita di antoro kamor-lamar di masjid. Maka, Nabi
SAW kembali dari perjalanannya hingga beliau datang ke tempat
shalatnya yang biaso beliau gunakan untuk shalat).
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Perjalanan Nabi SAW yang dimaksud di sini adalah untuk

mengurus kematian anaknya, Ibrahim, seperti dijelaskan terdahulu

pada bab pertama. Ketika Nabi SAW kembali, beliau mendatangi

masjid dan tidak mengerjakan shalat secara demonstratif. Benar,

bahwa shalat Kusuf (gerhana) disunatrkan untuk dilakukan di masjid.

Kalau bukan karena itu, niscaya mengerjakannya di lapangan terbuka

adalah lebih utama sebab dapat melihat langsung matahari bersinar

kembali.

13. Matahari Tidak Mengalami Gerhana Karena Kematian atau

Kelahiran Sescorang

c ,.. 1., , . z zz t .t c,z ,tu- ,.,, ..i 
i1ri,;.jlfr r..S- I l.r;p<.e drr 4t P ,JtS CV ,J.tS g

Diriwayatkan oleh Abu Bakrah, Mughirah, Abu Musa, Ibnu

Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum.

i,*!t :&', qE iur & l,' J'i.,';u i;u ;#tJl't,-.,

,l' :u, q :q tAKj,:,Q.'rj Fi :'./. l*.

; ".€)f
I Jjf)

t.
f.J4t [irlii, r;p

1057. Dari Abu Mas'ud, dia berkata; Rasulullah SAW b.rrubdu,

"Matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena kematian

seseorang dan tidak pula lcarena lcehidupannya (baca: kelahirannya).

Akon tetapi lreduanya adalah salah satu tanda (kebesaran) Allah.

Apabila lralian melihat keduanya (mengalomi gerhana), maka

hendaklah kalian shalat."
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1058. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Matahari mengalami

gerhana pada masa Rasulullatr SAW, maka Nabi SAW berdiri shalat

mengimami manusia. Beliau memperpanjang bacaan. Kemudian
beliau ruku' dan memperlama ruku'. Kemudian beliau mengangkat
kepalanya dan memperpanjang bacaan, namun lebih pendek daripada
bacaan pertama. Kemudian beliau ruku' dan memperlama ruku',
namun lebih singkat daripada ruku' pertama. Kemudian beliau
mengangkat kepalanya dan sujud dua kali, kemudian berdiri dan

mengerjakan pada rakaat kedua sama seperti itu. Kemudian beliau
bersabda, 'Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami
gerhana knrena kematian seseorang dan tidak pula knrena
kehidupannya (baca: kelahirannya), tetopi lceduanya adalah salah
satu tanda (kebesaran) Allah yang diperlihatkan lcepada hamba-
hamba-Nya. Apabila lralian melihat hal itu, mqka segeralah
mengerjakan shalot'."

Keterenean Hadits:

Hal itu telah diterangkan pada bab pertama.

* Ur: (dan lbnu Umar). Haditsnya telah disebu&an pada bab

pertama. Dalam bab ini, Imam Buktrari juga menyebutkan hadits Ibnu
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Mas'ud yang mencantumkan lafazh tersebut. Dalam bab pertama,

hadits Ibnu Mas'ud juga disebutkan melalui jalur yang lain. Demikian

halnya dengan hadits Aisyatr.

Dalam masalah ini, masih banyak hadits yang belum disebutkan

oleh Imam Bukhari; di antaranya hadits Jabir yang diriwayatkan Imam

Muslim, hadits Abdullah bin Amr, An-Nu'man bin Basyir, Qubaishah,
dan Abu Hurairatr yang semuanya diriwayatkan oleh An-Nasa'i serta

ahli hadits lainnya, hadits Ibnu Mas'ud, Samurah bin Jundab dan

Muhammad bin Labid yang semuanya diriwayatkan oleh imam

Ahmad dan ahli hadits lainnya, hadits Uqabah bin Amir dan Bilal
yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani serta ahli hadits lainnya. Inilah

beberapa jalur periwayatan yang memenuhi syarat hadits shahih-

Semuanya memberi kepastian bagi yang sempat menelitinya bahwa

Nabi SAW mengatakan demikian, sehingga kita harus mendustakan

anggapan bahwa gerhana itu merupakan pertanda kematian atau

kelatriran seseorang.

14. Dzikir Saat Terjadi Gerhana, Diriwayatkan OIeh Ibnu
Abbas RA

*jy r' & Ut;e,l^3t *:Jv;; dj t
L'f'ri * )i"r, i; ra*Jt ;fv ,;Lf;it ;rk3i ;x- G;

i'k !'i,r'ti C ;uli :f iJoi'ie- a u.i; :*j
u t* ;i, riy ,iw: s, JU ,fr:.A.'oj fi ?r;.

'::Y" l.a:" :f : J\t ii:u u:
1059. Dari Abu Musa, dia berkata, *Matatrari mengalami

gerhana, maka Nabi SAW berdiri dengan terburu-buru karena

khawatir kiamat akan terjadi. Beliau mendatangi masjid lalu
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melaksanakan shalat dengan melakukan berdiri, ruku', dan sujud

paling lama dari apa yang pernatr aku lihat, yang dikerjakan beliau.

Lalu beliau bersabda, 'Ini adalah tonda-tanda yang dikirim oleh

Allah, bukan karena lrematian seseorang dan tidak pula karena

kehidupanrrya ftaca: kelahiranrya). Akan tetapi Allah menahtti

hamba-hamba-Nya dengan keduanya. Apabila lralian melihat sesuatu

daripada itu, maka bersegeralah untuk berdzikir kepada Allah,

berdoa dan memohon ampunan kepada-Nya'."

@:
zbdJl ok oi ,;X-(beliau khawatir kiamat akan terjadi). Hadits

ini mengisyaratkan bolehnya mengabarkan sesuatu yang menjadi

dugaan kuat berdasarkan apa yang dilihat. Karena penyebab

ketergesa-ges:um itu tidak dapat dilihat, maka kemungkinan hal

tersebut disebabkan hal lain, bukan kekhawatiran akan terjadinya

kiamat. Di samping itu, apabila penyebab ketergesaan itu adalah

kekhawatiran akan terjadinya kiamat, maka hadits ini mengalami

kemusykilan, karena kiamat itu didahului dengan penaklukan negeri-

negeri, pergantian para khalifah dan keluarnya kaum I(hawarij.
Kemudian tanda-tanda kiamat dapat kita lihat seperti matahari terbit

dari tempatnya terbenam [barat], keluarnya binatang, Dajjal, dukhan

(awan) dan lain-lain.

Namun persoalan ini dapat dijawab dengan mengatakan bahwa

kemungkinan kisah kusuf (gerhana) terjadi sebelum Nabi SAW

diberitahu tentang tanda-tanda kiamat tersebut, atau mungkin beliau

SAW khawatir jika kejadian itu merupakan tanda-tanda kiamat yang

dimaksud, atau perawi mengira bahwa Nabi SAW takut akan

terjadinya kiamat, padatral ketakutan Nabi SAW adalah karena hal

lain 
-seperti 

siksaan dan lainnyr sebagaimana kekhawatiran beliau

SAW ketika angin bertiup kencang. Ini adalah kesimpulan Imam An-
Nawawi. Sebagian ulama menambahkan batrwa yang dimaksud as-
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sao'oh di sini bukanlatr kiamat, tapi waktu yang ditetapkan sebagai

tanda sesuatu, seperti kematian beliau SAW atau yang lainnya.

Jawaban pertama nampaknya kurang tepat, sebab kisah gerhana

terjadi lebih akhir, sementara kematian Ibrahim terjadi pada tahun ke

10 H seperti disepakati oleh para sejarawan. Sebelum itu, Nabi SAW
telah memberitahukan sejumlah tanda-tanda kiamat serta peristiwa-
peristiwa yang terjadi sebelumnya. Adapun jawaban ketiga, maka

sikap berbaik sangka terhadap satrabat mengharuskan kita mengatakan

bahwa beliau tidak menegaskan demikian melainkan berdasarkan

wahyu (tauqiJiyah). Sedangkan jawaban keempat, cukup jelas

kekeliruannya. Adapun jawaban paling mendekati kebenaran menurut

saya adalah jawaban kedua, barangkali beliau SAW khawatir bila
gerhana saat itu merupakan pendatruluan daripada sebagian tanda-

tanda kiamat seperti terbitnya matatrari dari tempatnya terbenam.

Tidak mustahil bila di antara gerhana dan terbitnya matahari dari
tempat terbenamnya terjadi tanda-tanda kiamat yang telah disebutkan
seciua berturut-turut, mengingat adanya firman Allah dalam surah An-
Nahl ayat 77, 'eili ';, ji flt { :t1.zbt3 }1 5j (Tidaklah kejadian

kiamat itu melainlun seperti sekejap mota atau lebih cepat fiagil).
Menurut saya kemungkinan persoalan ini dapat dimasukkan dalam
masalah nasakh (penghapusan) dalam hal berita. Jika hal ini
dibolehkan, maka hilanglah kemusykilan itu.

Sebagian mengatakan, mungkin beliau SAW menganggap tidak
mustahil apabila kiamat tedadi, kalau bukan karena apa yang telah

diberitahukan oleh Allah SWT bahwa kiamat itu tidak akan terjadi
sebelum ada tanda-tanda yang telah dibertahukan kepadanya. Sikap

ini dilakukan oleh Nabi SAW untuk menunjukkan betapa besar

masalah gerhana ini, karena umatnya yang mengalami hal tersebut
juga merasakan ketakutan yang sangat, terutama apabila hal itu
didahului dengan terj adinya sebagian tanda-tanda kiamat.

Adapun lafazh il' J-; 6jr t,r.,"1i l! (i"i adalah tanda-tanda

yang dikirim oleh Allaft), kemudian beliau melanjutkan 
^a 

iil J:jH i<)1
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i\V (Alran tetapi Allah hendak menakuti hamba-hamba-Nya

dengannya) sesuai dengan firman Allah dalam suratr Al Israa' ayat 59

yang berbunyi, U-Pu ,i:u-lu, ,l) V.i (Dan Kami tidak memberi

tandalanda itu melainkan untuk menakuti). Hal ini sesuai dengan
penjelasan pada bab pertama.

Lalu hal ini dijadikan dalil bahwa perintah segera berdzikir,
berdoa dan beristighfar serta yang lainnya tidak khusus pada saat

terjadi gerhana matahari dan bulan, sebab tanda-tanda kebesaran Allah
lebih luas daripada itu. Hal ini telah disebutkan pada bagian akhir
pembahasan tentang istisqa' (memohon hujan). Lalu dalam riwayat ini
tidak disebutkan tentang shalat Gerhana, maka hadits ini tidak dapat

dijadikan hujjah bagi mereka yang berpendapat dianjurkannya
melakukan shalat saat terjadi peristiwa yang membuktikan kebesaran

Allah.

15. Doa Saat Terjadi Gerhana

*jyn' & Itf tli:Lit 4,fa1;; l';G
Abu Musa dan Aisyah rodhiyallahu anhuma mengatakannya

dari Nabi SAW.

,,*;3:t ,i;i_ * i i;:it 'e :lu it* i. ,r,ij ft ..i* ,etrt :'A.'*;3A :],6r ,iu; r-.rl1. -i i'i i,jrt
y .i,r .:>rrr i gq ,"at: "*furUi*jf ^' 

J, ^)tt J;,
,F ri*rlr riiu 6|fi| tirp ,or,,.) tj Li c.,p otLk-
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1060. Dari Ziyad bin Ilaqatr, dia berkata; Aku mendengar

Mughirah bin Syu'bah berkata, "Terjadi gerhana matahari pada hari

kematian Ibrahim, maka manusia berkata, 'Terjadi gerhana matahari

karena kematian Ibrahim'. Maka Rasulullah SAW bersabda,

'sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara
tanda-tanda (kcbesaran) Allah, keduanya tidak mengalami gerhana

lrarena kematian seseorang dan tidak pula karena kehidupannya
(baca: kelahirannya). Apabila kalian melihat keduanya (gerhana),

malra berdoaloh kepada Allah dan shalatloh hingga terang kembali'."

Keteransan Hadits:

o.Oi en i 'iS 1,lOu Musa dan Aisyoh mengatakannya).

Beliau mengisyaratkan kepada hadits Abu Musa yang terdahulu.
Adapun dalam hadits Aisyah melalui jalur Hisyam dari bapaknya,

sebagaimana terdapat pada bab kedua, disebutkan perintah untuk
berdoa. Perintatr untuk berdoa terdapat pula pada hadits Abu bakar

dan selainnya. Di antara ulama ada yang memahami bahwa maksud

dzikir dan doa adalah shalat, karena keduanya termasuk bagian dari

shalat. Akan tetapi memahaminya sebagaimana makna yang

sebenarnya [dzikir dan doa] adalah lebih baik,,selab keduanya telah

disebutkan dalam hadits Abu Bakrah, tto\j f Jbi (Maka hendaklah

kalian sholat dan berdoa). Dalam hadits Ibnu Abbas yang

diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur disebutkan, liFi irr rlf!6
;'*t 6:tL3i (Maka berdzikirlah kepada Allah, berrakbir, bertasbih

dan bertahlil-lah kepada-Nya). Ini termasuk gaya bahasa

menyebutkan kata yang bersifat khusus setelah kata yang bersifat
umum. Adapun pembicaraan mengenai hadits Mughiratr telah

diterangkan pada bab pertama.
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16.Imam MengatakanuAmma Ba'du'lPada Khutbah Gerhana 
.

iai * tl*jt.,i,ryr,;?i,'J,; iq $:;zt;f i: lo,
'$!t .k i, *, * nt ;* i, J';) u}au 

'Uu
x. ei,jC'i hi ; e iirr l,A'#r

1061. Usamah berkata, Hisyam menceritakan kepada kami, dia
berkata; Fathimah binti Mundzir telah mengabarkan kepadaku dari
Asma', dia berkata, "Rasulullah SAW selesai shalat dan matahari

telah tampak, beliau berkhutbah seraya memuji Allah dengan (pujian)
yang layak bagi-Nya, kemudian mengatakan,'Ammo ba'du'."

Keteransan Hadits:

(Bab Imam mengatakon Amma ba'du pada khutbah gerhana).
Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Asma' secara

ringkas tanpa sanad yang lengkap (mu'allaq).Imam Bukhari berkata,

"Abu Usamah berkata..." Hal ini telah disebutkan dengan panjang

lebar melalui jalur ini dalam pembahasan tentang Jum'at. Riwayat ini
menjadi pendukung pendapat yang mengatakan disukainya khutbah
pada shalat Gerhana seperti yang telah disebutkan.

17. Shalat Saat Terjadi Gerhana Bulan

dt ;yt y 'b]"3r 
,*3:t rJG& it qti6 gri *

,;s; J;*ryr' ,l-
1062. Dari Abu Bakrah na, aiu berkata, "Terjadi gerhana

matahari pada masa Rasulullah SAW, maka beliau shalat dua rakaat."
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1063. Dari Abu Bakrah, dia berkata, "Terjadi gerhana matatrari

pada masa Rasulullah SAW, maka beliau keluar menarik atau

menyeret selendangnya hingga sampai ke masjid dan manusia

berkumpul di sekitamya, lalu beliau shalat dua rakaat mengimami

mereka. Kemudian matahari bersinar kembali, dan beliau bersabda,

"sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara

tanda-tanda (lcebesaron) Allah, dan sesungguhnya keduanya tidak

mengalami gerhana karena kpmatian seseorang. Apabila hal itu

terjadi, maka hendaklah kolian shalot dan berdoa hingga

disingkapkan apa yang menimpa kalian'. Demikian juga bahwa

-ketika- 
anak Nabi SAW yang bernama Ibrahim meninggal dunia,

maka manusia berkata tentang itu [gerhana]."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Bakrah

melalui dua jalur; salah satunya disebutkan secara ringkas. Namun

sikap Imam Bukhari ini mendapat kritik, karena dalam riwayat yang

disebutkan secara ringkas tidak tercantum kata "bulan"; baik secara

tekstual maupun kemungkinan. Untuk menjawab kritikan ini dapat

dikatakan, sebenarnya Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwa

riwayat yang disebutkan secara ringkas adalah bagian dari hadits yang

disebutkan secara lengkap. Adapun korelasi riwayat yang lengkap
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dengan judul bab dapat disimpulkan dari lafazh "apabila hal itu
terjadi, malra hendaklah lalian shalat", dimana kalimat ini disebutkan
setelah lafazh "sesungguhnya matahari dan bulan". Dalam sebagian
jalur periwayatan hal itu disebutkan lebih jelas lagi.

Dalam riwayat Ibnu Hibban melalui jalur Nauh bin Qais dari

Yunus bin Ubaid -sehubungan dengan hadits ini- disebutkan, ,,l-ii S$

U.i i (Apabila kalian melihat sesuatu daripada yang demikian).

Dalam riwayatnya dari hadits Abdullah bin Amr disebutkan, titi

C^:J;i'.i;31 (Apabila salah satu dari keduanya mengalami kusuf

[gerhanaJ). Begitu pula dengan hadits Abu Mas'ud telah disebutkan

dengan lafaz}.,|fkr 4 't# (gerhana mana saja di antara

keduanya yang mengalami gerhana).

Riwayat-riwayat tersebut menjadi bantahan bagi mereka yang
berpendapat tidak disukainya melaksanakan shalat berjamaah saat

terjadi gerhana bulan. Mereka membedakan [antara shalat gerhana

matahari dan gerhana bulan], karena pada malam hari terdapat
kesulitan untuk berjamaah, berbeda dengan waktu siang hari.

Dalam riwayat Ibnu Hibban melalui jalur lain disebutkan bahwa
beliau SAW melaksanakan shalat gerhana bulan, adapun lafazh yang

dinukil melalui jalur An-Nadhr bin Syumail dari Asy'ats adalah, &
'&'e f3 f,i 1, ),; e,@etiau shatat ketika terjadi

gerhana matahari dan bulan sebanyak dua rakaat, somo seperti
shalat kalian).Imam Daruquthni juga mengutip riwayat ini. Riwayat
ini menjadi bantahan bagi mereka yang berpendapat bahwa Nabi
SAW tidak pernah shalat gerhana bulan, seperti Ibnu Rasyid.
Sebagian ulama menakwilkan lafazh "beliou shalat" yang berarti
beliau memerintahkan untuk melaksanakan shalat. Penakwilan ini
ditempuh untuk mengkompromikan dua versi riwayat tersebut.

Penulis kitab Al Huda berkata, "Tidak pernah dinukil bahwa
beliau SAW shalat berjamaah saat terjadi gerhana bulan. Akan tetapi
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Ibnu Hibban dalam kitab ls-Siraft meriwayatkan bahwa pada tahun

kelima hijriyatr terjadi gerhana bulan, maka Nabi SAW shalat

[gerhana] mengimami satrabatnya, dan ini merupakan shalat gerhana

yang pertarna dalam Islam."

Jika riwayat ini terbukti akurat, maka penakwilan di atas tertolak

dengan sendirinya. Hal ini ditegaskan oleh Mughlathai dalam kitabnya

As-Sirah.

Catatan

Ibnu At-Tin menceritakan bahwa riwayat Al Ashili dalam hadits

Abu Bakratr disebutkan dengan lafazh $r'Akt (Teriadi gerhana

bulan), sebagai ganti lafaztr ]-3t (matahari). Akan tetapi perubahan

ini tidak memiliki makna yang berarti, karena ia merasa rumit untuk

mencari kesesuaian antara hadits dengan judul bab, sehingga ia

mengira lafazh hadits telah dirubatr. Oleh karena itu, ia merubatrnya

kepada apa yang ia anggap benar, padahal sebenarnya tidaklah

demikian.

18. Rakaat Pertama Dalam Shalat Gerhana Lebih Panjang

,f ryr.b &, f i' * dt ri W it q'u.G *
.i'*i i'r<ri i3\i ;i:rr.t € ?K r'€'1,,p' /F

1064. Dari Aisyatr RA bahwasanya Nabi SAW shalat gerhana

matahari mengimami mereka (sahabat) sebanyak empat kali ruku'

dalam dua sujud (baca: rakaa| yang pertama, dan yang pertama lebih

panjang.
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Keteransan Hadits:

Demikian judul bab yang tersebut di tempat ini menurut riwayat
Al Hamawi dan Al Kasymihani. Sementara dalam riwayat Al
Mustamli disebutkan bab "Wanita Menyiramkan Air ke Kepalanya
apabila Imam Memperlama Berdiri pada Rakaat Pertama".

Ibnu Rasyid berkata, "Di tempat ini, sebagian perawi telah
mencampur satu kalimat dengan kalimat yang lain. Sedangkan hadits

Aisyah tersebut sesuai dengan judul bab pertama. Sementara judul bab

kedua seharusnya disebutkan di tempat lain. Seakan-akan Imam
Bukhari menyebutkan judul yang kedua ini, kemudian meninggalkan
tempat kosong untuk hadits atau jalur periwayatan lain sebagaimana

kebiasaannya, namun maksudnya ini tidak terlaksana. Maka sebagian
penulis kitab shahift beliau menyatukan kedua judul bab tersebut
sehingga timbullah perbedaan seperti di atas. Adapun hadits yang
paling sesuai dengan judul kedua adalah hadits Asma' yang
disebutkan sebelum tujuh bab." Demikian pemyataan Ibnu Rasyid.

Namun perkataan beliau didukung oleh keterangan yang

tercantum dalam riwayat Abu Ali bin Syibawaih dari Al Firabri, yang

disebutkan pada bagian awalnya "Bab wanita menuangkan air...".
Kemudian beliau mengatakan dalam catatan kaki, "Tidak disebutkan
padanya satu hadits pun". Setelah itu ia menyebutkan, "Bab rakaat
pertama lebih panjang", lalu beliau menukil padanya hadits Aisyah.
Demikian pula yang dilakukan oleh Al Ismaili dalam kitabnya, Al
Mustakhraj. Atas dasar ini, maka sikap sebagian guru Abu Dzar yang

cukup menukil salah satu dari kedua judul bab tersebut tidak tepat.

Adapun yang hanya menukil judul bab pertama (yaitu Al Mustamli)
telah melakukan kesalahan, sebab tidak ada kaitannya dengan hadits
Aisyah.

Sedangkan kesalahan dua perawi lainnya adalah karena mereka
telah menghapus kedua judul bab sekaligus, seakan-akan keduanya
merasa musykil untuk memahami maksud dari kedua judul bab itu,

FATIII'L BAARI - 73



maka keduanya pun menghapusnya, sehingga dalam riwayat Karimatr

dari Al Kasymihani juga dihapus.

Matan (materi) hadits pada bab ini adalah penggalan hadits

panjang yang telah disebutkan pada bab "Shalat kusuf (gerhana) di

masjid". Sepertinya hadits tersebut disebutkan secara rilekas dari segi

makna, sebab pada hadits yang panjang disebutkan 
-F fri'ugiU i

,;jlr pEir is\ls (Kemudian beliau berdiri hingga lama namun lebih

pendek daripada berdiri pertama). Sedangkan dalam riwayat bab ini

dikatakan litf gilr ;;ir4-, e:G;!';t gmpat ralraot dalam dua

sujud (baca: rakaat) yang pertama lebih panjang). Al Ismaili

meriwyatkan dengan lafazh Jjti O-t\tI'S\\t Vang pertama dan

pertama lebih panj ang).

Hadits ini dapat dijadikan dalil oleh mereka yang mengatakan

bahwa berdiri yang pertama pada rakaat kedua lebih pendek daripada

berdiri kedua pada rakaat pertama.

Ibnu Baththal berkata, "Tidak ada perbedaan bahwa rakaat

pertama beserta berdiri dan kedua ruku'nya lebih panjang daripada

rakaat kedua beserta berdiri dan kedua ruku'nya."

Sementara An-Nawawi berkata, "Para ulama sepakat bahwa

berdiri yang kedua dan ruku'nya (dalam setiap rakaat) lebih pendek

daripada berdiri yang pertama beserta ruku'nya. Lalu para ulama

berbeda pendapat, apakah berdiri pertama pada rakaat kedua serta

ruku'nya lebih pendek daripada berdiri kedua pada rakaat pertama

beserta ruku'nya, ataukah keduanya sama panjang?"

Dikatakan, bahwa sebab terjadinya masalah ini adalah karena

perbedaan dalam memahami makna lafazh Jllt p[,ajt o\i''y'i (namun

ia lebih pendek daripada berdiri pertama). Apakah yang dimaksud

adalah berdiri pertama pada rakaat kedua atau kembali kepada

semuanya, sehingga setiap berdiri itu lebih pendek dibandingkan

dengan yang sebelumnya. Riwayat Al Ismaili menetapkan
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kemungkinan kedua ini, lalu hal ini diperkuat; apabila yang dimaksud

dengan lafazh "berdiri pertamo" adalatr berdiri pertama pada rakaat

pertama saja, maka berdiri yang kedua dan ketiga tidak diterangkan

kadar lamanya.

19. Mengeraskan Bacaan Pada Shalat Gerhana

,f.*tf i' * at'.#Wat qt-AkG'*e:t'-r'*

i e16;: ,{; 3 :fii L} titl ,o;,r.a -trLir ;>,*

qeirit !:6- i,i-;ir Ui d., i:t;4 o' { :JG z;tSt

.,>rs-l, €r?, ;-s; e1k', €ri :'Jjt r*
1065. Dari Urwah, dari Aisyah RA, "Nabi SAW mengeraskan

bacaan pada shalat Gerhana. Apabila selesai dari bacaannya beliau
takbir dan ruku'. Apabila bangkit dari ruku', beliau mengucapkan

'sami'allahu liman hamidah rabbona walakal hamdu (semoga Allah
mendengar orang yang memuji-Nya, wahai Tuhan kami bagi-Mu
segalah pujian)', kemudian beliau membaca kembali. Pada shalat

Gerhana terdapat empat ruku' dalam dua rakaat dan empat sujud."

;ur 4t -Ak.G'* r:; * g-*!)t |.;; ;p'r t6erj'r\t 
Jv1

*t y i,' & ilt Jy: y ,b L'{"J.- uAr"oi W

;;rs; e ?k'.,'€tl e'71';t'r',e i)LJ"' 'a r1-,v e-i
t7' ..... .t. zt6. r:. .ai.' .:- -^/-'Y 

=Y 
'Jt Y f ;r f )t + ,lFl-2 'c'rlra'-' e)tt

"or,* c i3t:; y,'* ;u;l?i'ce 6 ,',i!' ,'q;\t Su
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'^;li .-^%t$rift iy,f ,JE*lt,&\\#t',y f ,
. ;*t, e',:.i!t * f U i,*j,*'i i*

,OUU. O, Ouza'i dan lainnya mengatakan; saya mendengar Zuhri
dari Urwah, dari Aisyah RA, "Sesungguhnya terjadi gerhana matahari

pada masa Rasulullatr SAW. Maka beliau mengutus seseorang untuk
menyerukan 'Ash-Shalaah Jaami'ah (shalat berjamaah akan

dilaksanakan)'. Lalu beliau SAW maju, kemudian shalat empat ruku'
pada dua rakaat dan empat kali sujud." Abdurrahman bin Namir telah

mengabarkan kepadaku, ia mendengar Ibnu Syihab meriwayatkan

yang serupa dengannya. Az-Zvhi berkata, "Aku berkata, apa yang

dilakukan oleh saudara laki-lakimu itu -Abdullah bin Az-Zubur- ia

tidak shalat melainkan dua rakaat seperti shalat Subuh, ketika beliau

shalat Gerhana di Madinatr." Dia berkata, "Benar, sungguh ia telah

menyalahi sunnah." Suffan bin Husain dan Sulaiman bin Katsir juga

meriwayatkan dari Az-Zuhi tentang mengeraskan bacaan.

Keteransan Hadits:

(Bab mengeraskan bacaan pada shalat gerhana), yakni gerhana

matahari maupun gerhana bulan.

::''4:H' -:b 
e ei f i" .J:, U' * (Nabi sAW

mengeraskan bacaannya poda shalat gerhana). Ini menjadi dalil

untuk mengeraskan bacaan saat shalat gerhana [matahari] di siang

hari. Adapun ulama yang tidak memperbolehkannya, memahami

bahwa shalat yang dimaksud adalah shalat gerhana bulan. Namun

pemahaman ini kurang tepat, sebab Al Ismaili telah meriwayatkan

hadits ini melalui jalur lain dari Al Walid dengan lafazh, u"3r 'ns
rJ1't y Xo' ,,l.a ilr J?t Y eQerjadi gerhana matahari pada masa

Rosulullah SAln,lalu disebutkan hadits seperti di atas. Demikian pula

riwayat Al Auza'i (hadits kedua pada bab ini), sangat tegas

menyatakan bahwa yang dimaksud adalah gerhana matahari.
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yt...'+.*1' try, itj €t:):tlr iri.l (Al Auza'i dan selainnya

berlmto, "Aku mendenar Zuhri..." dan seterusnya). Imam Muslim

menyebutkan riwayat ini dengan sonad maushul dari jalur Muhammad

bin Mihran, dari Al Walid bin Muslim; telatr menceritakan kepada

kami Al Auza'i dan selainnya. Setelah itu, beliau mengulangi sanad

tersebut sampai kepada Al Walid, dia berkata; AMurrahman bin

Namir telatr mengabarkan kepada kami, kemudian disebutkan hadits

seperti di atas. Lalu Imam Muslim menambahkan melalui jalur Katsir

bin Abbas dari saudara laki-lakinya" tanpa menyebutkan kisah

AMullah bin Zubair.

Sebagian ulama berdalih untuk melemahkan riwayat

AHurrahman bin Namir tentang mengeraskan bacaan, bahwasanya Al
Auza'i tidak menyebutkan dalam riwayat tentang mengeraskan

bacaan. Namun argumentasi ini tidak kuat, sebab perawi yang

menyebutkan suatu persoalan menjadi hujiatr atas perawi yang tidak

menyebutkannya. Terutama bila perawi yang tidak menyebutkan

persoalan itu tidak menafikannya. Sementara keterangan tentang

mengeraskan bacaan telah tercanfum dalarn riwayat Al Auza'i yang

dikutip oleh Abu Daud dan Al Hakim melalui jalur Al Walid bin

Mazid. Riwayat serupa telah dinukil oleh Sulaiman bin Katsir serta

yang lainnya.

;{J, e,t-brt ,f f i'ot;Yt ,#'i'itt}r'rd,l)s (Riwayat ini

dinukil pula oleh Sufion bin Husain dan Sulaiman bin Katsir dari Az-

Zuhri tentang mengeraskan bacaon). Riwayat Sulaiman disebutkan

dengan sanad yang bersambwry (maushzl) oleh Imam Ahmad dari

Abd Shamad bin Abdul Warits dengan lafaz4r., y ,!, !J3lr *
i; j;a'S "i {< *i yb,e',;, & ,:n i *b, ,rb'4'
:itfur'ai lUatanari mengalomi gerhano podo masa Nabi SAW,

mako Nabi SAIY datang lalu bertakbir, kcmudian manusia pun ikut

takbir. Kemudian beliau membaca dengan mengeraskan bocaan).
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Kami telah mengutip dari Musnad Abu Daud Ath-Thayalisi, dari

Sulaiman bin Katsir melalui sanad ini secara ringkas, Xrt ,J- ,r3r l(

)Bt *O d a,rVu. 4, pt y (Bahwasanya Nabi SAW

mengerasknn bacaan pada shalat Gerhana).

Adapun riwayat Suffan bin Husain telatr disebutkan dengan

sanad maushul oleh Imam At-Tirmidzi dan Ath-Thahawi dengan

lafazh, giitlur'"fr', Jt;Ar {y* up grtiou melal<sanakan shalat

gerhana dan mengeraskan bacaan padanya). Uqail juga

meriwayatkan dari Az-Ztthi tentang mengeraskan bacaan, seperti

yang diriwayatkan oleh Ath-Thahawi. Begitu juga Ishaq bin Rasyid
sebagaimana yang diriwayatkan Imam Daruquthni.

Jalur-jalur periwayatan ini saling mendukung satu sama lain,
dan secara keseluruhan memberi keyakinan akan hal itu. Maka,
pendapat yang menganggapnya lematr karena cacat pada Sufuan bin
Husain dan selainnya tidak perlu diperhatikan. Seandainya tidak
dinukil riwayat mengenai hal itu kecuali riwayat Al Auza'i, niscaya ia
telah mencukupi. Sementara keterangan mengeraskan bacaan saat

gerhana matahari telah disebutkan pula dalam riwayat Ali, baik
melalui jalur yang langsung dinisbatkan kepada Nabi SAW (marfu)
maupun yang tidak dinisbatkan langsung kepada beliau SAW
(mauqufl, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan

ahli hadits lainnya. Pendapat ini diikuti oleh kedua murid Abu
Hanifah, Ahmad, Ishaq, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Mundzir sena
selain keduanya dari kalangan ahli hadits madzhab Syaf i, begitu pula
dengan Ibnu Al Arabi dari madztrab Maliki.

Ath-Thabari berpendapat bolehnya memilih antara membaca

dengan suara keras atau pelan. Sementara Imam yang tiga berpendapat

untuk dibaca dengan pelan saat gerhana matahari, dan dibaca dengan

keras saat gerhana bulan.

Imam Asy-Syaf i berhujjah dengan perkataan Ibnu Abbas, i:;

a:;$ attT q ra* (Beliau membaca seperti lamanya membaca surah
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Al Baqaraft). Karena jika Nabi SAW mengeraskan suaranya, maka

tidak perlu ada perkiraan seperti ini.

Argumentasi ini dijawab, bahwa kemungkinan Ibnu Abbas

berdiri jauh dari Nabi SAW. Akan tetapi Imam Syafi'i menyebutkan

riwayat tanpa sanad yang lengkap (mu'allaq) dari Ibnu Abbas bahwa

beliau mengerjakan shalat gerhana di samping Nabi SAW, dan tidak
mendengar apapun dari beliau SAW. Riwayat mu'ollaq ini telah

disebutkan oleh Al Baihaqi secara maushul melalui tiga jalur, namun

semuanya lematr. Meskipun riwayat-riwayat ini akurat tetap tidak
dapat dijadikan dalil, sebab perawi yang menetapkan bahwa beliau

SAW membaca dengan suara keras telatr menyebutkan keterangan

tambahan dalam riwayatnya, maka mengamalkannya adalah lebih
utama. Adapun bila terbukti beliau SAW shalat gerhana lebih dari
sekali, maka perbuatan tersebut beliau lakukan untuk menjelaskan
bolehnya membaca dengan suara keras atau dengan suara pelan.

Seperti ini pula jawaban terhadap hadits Samurah yang diriwayatkan
oleh Ibnu Khuzaimah dan At-Tirmidzi, €* 'rJ !,l.li p (dia tidak

mendengar suoro dari Nabi SArl).Apabila riwayat ini akurat, tidak
menjadi dalil untuk menafikan bahwa beliau SAW membaca dengan

suara keras. Ibnu Al Arabi berpendapat bahwa, membaca dengan

suara keras adalah lebih utama, sebab shalat Kusuf adalah shalat yang

dilaksanakan secara berjamaah serta dilakukan khutbah didalamnya,
sebagimana shalat Id dan shalat Istisqa' (memohon hujan)."

Penutun

Bab-bab tentang kusuf (gerhana) terdiri dari 40 hadits,
setengahnya diriwayatkan dengan sanad maushul sedangkan

setengahnya dengan sanod mu'allaq. Hadits yang diulang sebanyak

32 hadits, sedangkan yang tidak diulang berjumlah 8 hadits. Riwayat-
riwayat ini dinukil pula oleh imam Muslim kecuali; hadits Abu
Bakrah, hadits Asma' tentang membebaskan budak, serta riwayat
Amrah dari Aisyah tentang "rakaat yang pertama lebih panjang". Pada

,
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bab-bab ini terdapat 5 atsar sahabat dan tabi'in, termasuk didalamnya
atsar Abdullah bin Zubair serta atsar Urwah yang menyalahkan
perbuatan Abdullah, dimana kedua atsar ini memiliki sanad maushul
(bersambung).
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d--.rt'*'i
17. KrTAB SUJUD AL QUR'AN (SUJUD TILAWAH)

1. Tentang Sujud AI Qur'an dan Sunnahnya

dt p't y il, J:"'";tt'f; i,Sv ^* ,ist ,tt yt i3 i,
7tj'si,;;'d trt ni * ? A rlaj U'dQ

,j,s ,yA:u ^i?; tu oi;; :sv, ali J\u;
1067. Dari Abdullatr RA, dia berkata, 'Nabi SAW membaca

surah An-Najm di Makkah, lalu beliau SAW sujud; dan sujudlah

orang-orang yang bersamanya, kecuali seorang syaikh yang

mengambil segenggam kerikil atau tanah lalu mengangkatnya ke

dahinya seraya berkata 'Cukuplatr bagiku begini'. Setelatr itu aku

melihatnya terbunuh dalam keadaan kalir."

Keteransan Hedits:

(Bab.bab sujud Al Qur'an) Demikian yang tercantum dalam

riwayat Al Mustamli. Sementara dalam riwayat selainnya disebutkan,

"bab tentang sujud Qur'an dan sunahya", yakni sunah sujud Tilawah.

Dalam akhir pembatrasan akan disebutkan ulama yang

mewajibkannya. Dalam riwayat Abu Dzar tidak mencantumkan lafazh

basmalah seperti di atas.

Para ulama sepakat bahwa seseoftmg sujud pada sepuluh tempat

secara berturut-turut, kecuali sujud kedua pada surah Al Hajj dan

surah Shaad. Sementara Imam Malik menambahkan surah Shaad saja.

Sedangkan Imam Syaf i dalam madzhabnya yang lama

menambahkan sujud kedua pada surah Al Haii saja, dan dalam

madzhab yang baru ditambah lagi dengan sujud yang ada pada surah
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Al Mufashshal, dan ini juga merupakan pendapat Atha'. Serupa

dengan ini dinukil dari Imam Ahmad dalam salah satu riwayat.

Adapun dalam riwayat lain yang masyhur ditambahkan sujud pada

surah Shaad, sebagaimana pendapat Al-Laits, Ishaq, Ibnu Wahab dan

Ibnu Habib dari kalangan madzhab Maliki, serta Ibnu Mundzir dan

Ibnu Suraij dari kalangan madzhab Syaf i.

Dari Abu Hanifah dinukil hal serupa, akan tetapi beliau
menafikan sujud kedua pada surah Al Hajj, dan ini merupakan
pendapat Daud. Di samping itu, masih banyak pendapat di antaranya

dari Atha' Al Khurasani yang mengatakan bahwa sujud Tilawah
terdapat pada semua surah yang disebutkan oleh para ulama, kecuali

sujud kedua pada surah AI Hajj dan surah Al Insyiqaaq. Ada pula
yang mengatakan tidak ada sujud pada keduanya (yakni sujud kedua

surah Al Hajj dan surah Al Insyiqaaq), begitu pula pada surah Shaad.

Sebagian ulama berpendapat disyariatkannya sujud pada semua

[surah yang disebutkan] itu, namun yang harus adalah pada surah Al
A'raaf, Subhaana serta pada tiga surah Al Mufashal. Pendapat ini
diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Sedangkan dari Ibnu Abbas
menganjurkan sujud pada alif laam tanziil, An-Najm serta Iqra'.
Serupa dengannya dinukil Sa'id bin Jubair tanpa surah Iqra'. Dari
Ubaid bin Umair dinukil pendapat yang sama namun tidak
memasukkan surah An-Najm tapi memasukkan surah Al Araaf dan
Subhaana. Sedangkan dari Ali dinukil pendapat bahwa sujud
dilakukan pada semua ayat yang ada perintah untuk srrjud. Ada lagi
yang berpendapat; disyariatkannya sujud pada semua lafazh yang

menyebutkan perintah untuk sujud, motivasi untuk sujud, pujian untuk
oftmg yang sujud, atau disebutkan dalam konteks pujian. Pandangan

ini menghasilkan jumlah sujud Tilawah yang sangat banyak, dan hal
ini telatr diisyaratkan oleh Abu Muhammad bin Al Khasysyab dalam

Qasidah Al llghaziyah.
..1 t,,....-

F * 'At i itatl @an orqng-orong yang bersamanya ikut

sujud kccuali seorong syaikh). Syaikh yang dimaksud bernama
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Umayyah bin Khalaf, sebagaimana yang telah disebutkan dalam tafsir

surah An-Najm melalui jalur Isra'il dari Abu Ishaq. Lalu dalarr. sirah

Ibnu Ishaq disebutkan bahwa orang tersebut adalah Al Walid bin

Mughirah. Tapi pendapat ini kurang tepat, sebab Al Walid tidak

terbunuh. Sedangkan dalam tafsir Sunaid disebutkan, yaitu Al Walid

bin Mughirah atau Utbah bin Rabi'ah, yakni disertai unsur keraguan.

Namun hal ini perlu dicermati kembali berdasarkan riwayat yang

dikutip oleh Ath-Thabrani dari hadits Makhramah bin Naufal, dia

berkata, W os lfr ;rk'&i piilu,,li Pt y Xo' ,r,; 'Ct'fiblil
' !' ii i';i:: e! ,F ,*:J, V leu-ni ';lr.'ty-" o't:*j i:sat

&,q i-: o'i'$ )?tii t:t'*'i, g'fu: qtss t;i';et ,b fitilt'i
(Ketilra Nabi SAW menampaklran Islam, maka penduduk Makkah

masuk Islam, hingga beliau SAW membaca surah yang ada padanya

sujud Tilawah. Moka, orang-orang pun sujud dan sebagian mereka

tidak mampu sujud lrarena berdesaksn hingga akhirnya para pemulca

Quraisy datang; di antaranya Al Walid bin Mughirah dan Abu Jahal,

serta selain keduanya. Pado saat itu mereko berada di Thaif, lalu
mereka kembali dan berkata, "Kalian meninggalkan agoma leluhur

lmlian.")

Akan tetapi keakuratan riwayat ini perlu ditinjau kembali

berdasarkan perkataan Abu Sufoan dalam hadits yang panjang, i fi
'n|"l 'rt'tfy- (Sesungguhnya tidok ada seorang pun yang murrad di

ontara merelca yang telah masuk Islam). Namun mungkin saja untuk

dikompromikan bahwa yang dimaksud adalah tidak ada yang murtad

karena tidak senang terhadap Islam, tapi mereka murtad hanya untuk

menyenangkan para pemimpin mereka.

Ath-Thabari meriwayatkan melalui jalur Abu Bisyr dari Sa'id

bin Jubair, bahwa orang yang mengangkat tanah lalu sujud padanya

adalah Sa'id bin Al Ash bin Umayyah (Abu Uhaihah), lalu diikuti
oleh An-Natrhas. Kemudian Abu Hayyan menyebutkan dalam
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tafsirnya bahwa orang tersebut adalah Abu Lahab, namun dia tidak
menyebutkan dalil yang dapat dijadikan sandaran.

Dalam Mushannaf Ibnu Abi Syaibah disebutkan dari Abu
Hurairah, i;#t u\ srri fi ,1 ,*r :tlrrJ' d t\i$; (Mereka

sujud saat dibacakan surah An-Najm kecuali dua laki-laki dari

Quraisy, kcduanya melakukan hal itu karena menginginknn
popularitas). Sementara dalam riwayat An-Nasa'i dari hadits Al
Muthalib bin Abi Wada'ah, dia berkata, '}i t" n' & l' J?:)ij

lhri bi q.b oli'c;i-i ,a i' t :,ei ';Ar (Rasutuilah sAW

membaca surah An-Najm, lalu beliau sujud dan orang-orang yang
bersamanya juga ikut sujud, sedanglmn aku mengangkat kepalalat dan
enggon untuk sujud). Al Muthalib saat itu belum masuk Islam.
Meskipun semua riwayat ini terbukti akurat, barangkali Ibnu Mas'ud
tidak melihatnya; atau dia menyebutkan satu orang secara khusus,
karena orang itu melakukan perbuatan yang tidak dilakukan oleh
orang lain di antara yang tidak sujud, yaitu ia mengangkat pasir lalu
sujud padanya.

Imam Bukhari memberi keterangan dalam riwayat Isra'il bahwa
surah An-Najm adalah surah yang pertama diturunkan yang terdapat

-perintah- sujud Tilawah. Inilah rahasianya mengapa Imam
Bukhari memulai bab ini dengan hadits tersebut. Namun pernyataan
ini dianggap musykil, karena surah, iqra' bismi rabbika (Qs. Al Alaq :

l) merupakan surah pertama yang turun dan ada 
-perintah- sujud

Tilawah, tentu saja surah ini lebih dahulu daripada surah An-Najm.
Tapi hal ini dapat dijawab bahwa surah Iqra yang pertama turun
adalah ayat-ayat bagian awal, sedangkan sisa ayatnya diturunkan
setelah itu, berdasarkan kisah Abu Jahal yang melarang Nabi SAW
untuk shalat. Atau yang dimaksud dengan "pertama" pada riwayat
terkait dengan lafazh yang tidak disebutkan secara tekstual, dan hal ini
dijelaskan oleh riwayat Zakaiya bin Abi Za'idah dari Abu Ishaq yang

dikutip oleh Ibnu Mardawaih dengan lafazh, 
".J-Jjt * "X ?'y J:ri

(Surah pertama yang beliau bacalun kepoda orang-orang musyrik).

TATIII'L BAARI - 85



Dengan demikian ketiga versi yang ada dapat dipadukan dengan
mengatakan bahwa suratr An-Najm adalah surah pertama yang
dibacakan secara terang-terangan kepada kaum musyrikin, yang di
dalamnya terdapat 

-perintah- untuk sujud rilawah. Adapun sisa
pembicaraan masalah ini akan diterangkan pada surah An-Najm, insya
Allah.

2. Sujud Pada Surah Tanziil As-sajdah

tA *; y il, ;, dt ;;tS :Jv ^- rtr ,r*r;;-:; di r
tt:); e ;, J^:, i:rL3,,ji J ?t e.L e #,,f.

1068' Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Bisanya Nabi SAW
membaca pada shalat subuh di hari Jum'at 'olf laam tanziil as-
sajdah' dan'hal atao olal insoon.',,

Kqteransan Hadits:

Ibnu Baththal berkata, "para ulama sepakat untuk melakukan
sujud rilawah pada suratr ini, hanya saja mereka berbeda pendapat
tentang sujud ketika membacanya dalam shalat." pembicaraan

mengenai hal itu serta pembahasan hadits Abu Hurairah telah
diterangkan dalam pembahasan tentang Jum,at.

3. Sujud Pada Surah Shaad

ft? q'*1 J :Jv t*; rtr *y, f* l; * t* t
ti| :\x. e, y h, * 1t u.i, ;ir,rAt
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1069. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, *Shaad

bukan termasuk snrah yang mesti dilakukan sujud padanya. Namun

aku telatr melihatNabi SAW sujud ketika membacanya."

Keteransan Hadits:

Maksud kata azimah (kemestian) dalam hadits tersebut adalah

apa yang harus dilakukan, seperti diungkapkan dalam bentuk perintah.

Hal ini berdasarkan pendapat bahwa sebagian perbuatan sunah lebih
ditekankan daripada sebagian yang lain, bagi mereka yang

mengatakan bahwa sujud Tilawah itu tidak wajib

Ibnu Mundzir dan selainnya meriwayatkan dari Ali bin Abu
Thalib melalui sanad yang hasan, "sesungguhnya yang termasuk

azimah (kemestian untuk sujud padanya) adalah; surah Haa miim, An-
Najm, Iqra', dan Alif Laam Tanzil." Demikian pula disebutkan dari
Ibnu Abbas pada ketiga surah terakhir. Sebagian mengatakan bahwa
sujud Tilawah yang ditekankan adalah dalam surah Al A'raaf,
Subhaana, Haa Miim dan AIif Laam. Pendapat ini diriwayatkan oleh
Ibnu Abi Syaibah.

W :'i#" et y lo' ,p olr Ui-i, Ui gan aku tetah metihot

Rasulullah SAW sujud padanya\. Dalam tafsir surah Shaad, Imam
Bukhari meriwayatkan melalui jalur Mujahid, ia berkata; aku bertanya

kepada Ibnu Abbas, "Dari mana engkau (mendapatkan keterangan)

sujud Tilawah pada surah Shaad?" Dalam riwayat lbnu Khuzaimah
melalui jalur ini disebutkan, "Dari mana engkau memperoleh (dalil)
tentang sujud pada surah Shaad?" Kemudian keduanya sepakat

menyatakan bahwa beliau (Ibnu Abbas) berkata, "Dari ayat "rir\ 1:
ot;)rt -s j5 (dan dari keturunannya Dawud dan Sulaimon. ..) hingga

firman-Nya, :yt itq- (maka dengan petunjuk mereka hendaklah

engkau mengikutinya).
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Dalam riwayat ini disebutkan batrwa Ibnu Abbas menyimpulkan

adanya sujud Tilawatr pada surah Shaad berdasarkan ayat di atas.

Sedangkan dalam riwayat pertama dikatakan, batrwa dia menerima

keterangan tentang itu dari Nabi SAW. Meskipun demikian, keduanya

tidak bertentangan karena adanya kemungkinan Ibnu Abbas

menerimanya dari dua jalur tersebut.

Dalam bagian akhir kitab Ahadits Al Anbiyaa (cerita-cerita para

nabi) melalui jalur Mujahid disebutkan, Ibnu Abbas berkat4 |f '#

f.er!Y- oi'tl qaOi kalian termasuk orongyang diperintahkan untuk

mengikuti mereka). Beliau menyimpulkan alasan Nabi SAW sujud

pada surah Shaad dari ayat tersebut, karena perintah sujud dalam

suratr Shaad disebutkan dengan lafazh 'hrku". Kalau bukan dari

keterangan wahyu, maka tidak diketahui bahwa dalam surah itu
terdapat perintah untuk melakukan sujud Tilawatr.

Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan melalui jalur Sa'id bin

Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, t^iirJ'#s ,ij ijlt rllal
tl$,31Oawud sujud padanya dalam rangka bertaubat, dan kita suiud

padanya dalam rangko bersyukur). Berdasarkan lafazh "slrukur"

dalam riwayat ini, Imam Syafi'i tidak membolehkan sujud Tilawatr

saat membaca surah Shaad dalam shalat, sebab sujud syukur itu tidak

disyariatkan untuk dilakukan dalam shalat. Sementara dalam riwayat

Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim dari hadits Abu Sa'id

disebutkan, 6UiJr Lii r:,ii ,& 4, *'r;t'rit *i+ iir S- olt oi

e uJl-i,Ss sir5.a6' *i ?i l'i Art:G'; ,a j$l*--1i;;-it';l
'a; r:5io;1 '#j JF 'iW S:t'$ ,:4 zi.g (Nabi sAW membaca

surah Shaad, sedang beliau berada di atas mimbar. Ketiko sampoi

pada ayat -perintah- sujud Tilawah, moka beliau turun lalu suiud,

dan manusia pun sujud bersamanya. Kemudian beliau membaca pada

hari lain, dan manusia bersiap-siap untuk suiud. Maka beliau SAIY

bersabda, "Sesungguhnya ia adalah taubat seorang nabi, akan tetapi

aku melihat kalian telah bersiap-siap untuk sujud." Mako beliau turun
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lalu sujud, dan orang-orang pun sujud bersamonya). Konteks riwayat

ini menunjukkan batrwa sujud Tilawatr pada surah Shaad tidak terlalu

ditekankan, sebagaimana yang ada pada surah-surah lainnya.

Sebagian ulama madzhab Hanafi menjadikan syariat sujud

Tilawatr dalam firman-Nya 'liii tttri|s (tatu ia menyungkur sujud

dan bertauDat), sebagai dalil bahwa ruku' dapat menggantikan posisi

sujud Tilawah.t Apabila seseorang shalat dan membaca surah Shaad,

lalu hendak melakukan sujud Tilawah, maka ia boleh memilih antara

ruku' atau sujud. Kemudian mereka membolehkan melakukan hal

serupa dalam semua ayat yang terdapat 
-perintah-melakukan 

sujud

Tilawatr. Demikian juga pendapat Ibnu Mas'ud.

4. Sujud Pada Surah An-Najm

*i ^l; a' ,,r- Ct * t#'i;i:t 4, ,t* ;.t {v
Hal ini dikatakan oleh Ibnu Abbas RA dari Nabi SAW.

fi *;y il,,k Ct'oiA,itt qry,* r,;\i r
',p;'*A {.i,,i,,lt r;r' iLi 1t:r ,t+.'*,3 rtt r;;
.trr s;S-- ,Jvi +: jt u; *rj'sf ,;;'u k ?At u

Gc ,F!*. $?rt;ii 'irr 
'-&it,

1070. Dari Al Aswad, dari Abdullah RA bahwasanya Nabi
SAW membaca surah An-Najm lalu sujud [tilawah]. Tidak ada

seorang pun saat itu yang tertinggal, melainkan ikut zujud. Lalu

seorang laki-laki di antara mereka mengambil segenggam kerikil atau

' Landasan pendapat ini adalah; sujud pada ayat tersebut diungkapkan dengan lafazh
" raaki'an (ruku)"- penerj.
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tanah, kemudian mengangkat ke dahinya serurya berkata, "Cukup

bagiku seperti ini." Sungguh aku melihatnya setelatr itu terbunuh

dalam keadaan kafir.

tsg!@isrn:
Riwayat tersebut akan disebutkan dengan sanad maushul pada

bab berikutnya. Sedangkan pembicaraan mengenai hadits Ibnu

Mas'ud akan dijelaskan pada kitab tafsir, insya Allah. Hal ini
dijadikan dalil batrwa seseoftrng yang meletakkan datrinya di atas

telapak tangannya atau yang sepertiny4 maka ia tidak diangap sujud

hingga ia meletakkan datrinya langsung di atas tanah. Tapi pernyataan

ini perlu diteliti.

5. Kaum Muslimin Sujud Bercama Kaum Musyrikin, sedangkan

Orang Musyrik itu Najis dan Tidak Memiliki Wudhu

:*) JL fX-Li:" i:r ,qr'fr ,r ttt{ I
Ibnu Umar na *:"a dalam keadaanr berwudhu.

ej y frt .u 4r'c:i t I? ilt €.., {# l.t'ori* c
.-)i, Urt of Frt o r"l:it ; t;3 *3ur't;

; f: * ot:+ u .^tr.1 iftr'.

1071. Dari lkrimatr, dari Ibnu Abbas RA, bahwar*ru *uO,

SAW sujud [Tilawa]rl pada surah An-Najm. Lalu kaum muslimin dan

I Dalam salah satu naskah ditulis ;tbi A "tanpa berwudhu".

9(l - FATIII'L BAAru



musyrikin, serta jin dan manusia, ikut sujud bers:rmanya. Ibnu
Thahman meriwayatkannya dari Ayyub.

Ketcrangan Hadits:

:*\ * db'rhr-rib ijl' sr)'fr ;r lei (dan lbnu Umar M
sujud tanpa berwudhn). Demiki* ,*, dinukil oleh kebanyakan

perawi, sementara dalam riwayat Al Ashili tidak mencantumkan

lata/n S 1tnpa1. Tetapi riwayat yang mencantumkan lafazh p
(tanpa) adalah lebih tepat. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui
jalur Ubaid bin Al Hasan dari seorang laki-laki, dari Sa'id bin Jubair,

dia berkata, ithl;lt ?p q- j i,tt e"# ytl * J/- p ;.r oG
'Ae U't 'JX-A (biasanya lbnu (Jmar turun dari kendaraannya

kemudian menuangknn air (kencing), lalu naik kembali dan membaca
surah yong ada padanya sujud Tilawah, maka ia sujud tanpa
berwudhu).

Adapun riwayat yang dinukil oleh Al Baihaqi dengan sanad

yang shahih dari Al-Laits, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, J

tV $,t ll $)r'th3- Vangonlah seseorang sujud melainkan dalam

lreadaan suci). Riwayat ini dapat dipadukan dengan riwayat
sebelumnya dengan memahami kata "suci" dalam arti suci dari hadats
besar. Atau kita memahami bahwa riwayat pertama berlaku pada saat

darurat, sedangkan riwayat kedua berlaku pada saat normal.

Ibnu Baththal telah mengkritik judul bab ini, ia berkata,
"Apabila maksud Imam Bukhari hendak menguatkan perbuatan Ibnu
Umar dengan sujud yang dilakukan kaum musyrikin, maka ini tidak
dapat dijadikan hujjah, sebab mereka melakukan sujud bukan untuk
ibadah."

Dia juga mengatakan, bahwa apabila yang dimaksud oleh Imam
Bukhari adalah membantah perbuatan lbnu Umar berdasarkan
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perkataannya'ni r{ri (dan orang musy'ik adalah noiis),maka ini

lebih mendekati kebenaran.

Ibnu Rasyid menjawab, bahwa maksud Imam Bukhari adalatt

mempertegas syariat sujud. Sebab, orang musyrik sendiri mengakui

sujud, padatral mereka tidak diwajibkan untuk melakukannya. Apalagi

dengan sahabat yang diwajibkan atau dianjurkan untuk melakukannya,

tentunya lebih pantas untuk melakukan sujud dalam semua keadaan.

Untuk memperkuat hal ini, dalam riwayat Ibnu Mas'ud

disebutkan batrwa orang yang tidak sujud saat itu, maka akan diganjar

dengan mati dalam keadaan kafir. Barangkali semua yang diberi taufik

untuk sujud saat itu akan diberi akhir kehidupan yang baik, sehingga

mereka masuk Islam karena keberkahan sujud tersebut.

Ibnu Rasyid juga berkata, "Untuk mengompromikan antara

judul bab dengan atsar Ibnu Umar, dapat dikatakan batrwa sangat jauh

kemungkinan apabila semua kaum muslimin yang hadir saat itu
mempunyai wudhu [dalam keadaan suci], sebab mereka tidak bersiap-

siap untuk melakukan sujud. Jika demikian, sebagian mereka yang

segera melakukan sujud tanpa wudhu karena khawatir tidak dapat

melakukannya, dapat dijadikan dalil bolehnya melakukan sujud

(Tilawah) tanpa wudhu apabila mengalami kesulitan untuk berwudhu

terlebih dahulu."

Dalam lafazh hadits, "Dan kaum muslimin dan musyrikin serta
jin dan manusia sujud bersamarq/a", Ibnu Abbas menyamakan

penisbatan wudhu untuk semuanya, sementara di antara mereka ada

orang-orang yang tidak sah baginya wudhu. Maka, konsekuensinya

sujud dianggap sah bagi orang-orang yang berwudhu serta orang-

orang yang belum berwudhu. Wallahu a'lam. Kisah yang telah

diisyaratkan akan kita batras lebih lanjut dalam tafsir surah Al Hajj,
insya Allah.
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Pelaiaran Yane Dapat Diambil

Tidak ada orang yang menyetujui Ibnu Umar dalam

memperbolehkan sujud (Tilawah) tanpa wudhu selain Asy-Sya'bi.

Keterangan ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad

yang shahift. Beliau meriwayatkan pula dengan sanad yang hasan dari

Abu Abdunahman As-Sulami, bahwa beliau biasa membaca ayat

yang ada padanya sujud Tilawah, kemudian sujud dalam keadaan

tidak berwudhu dan tanpa menghadap kiblat. Kemudian beliau

berjalan mengerj akannya dengan memberi isyarat.

tozr$ 
@an7in). Sepertinya yang menjadi patokan Ibnu Abbas

adalah berita dari Nabi SAW, baik secara langsung ataupun melalui
perantara. Sebab dia tidak menghadiri kisah ini, karena dia masih

kecil. Selanjutnya ini adalatr perkara yang tidak mungkin diketahui

oleh seseorang kecuali berdasarkan wahyu.

6. Orang yang Membaca Surah yang Ada Padanya Sujud Tilawah
Namun Dia Tidak Sujud

,rt -ri i.T;-3Ji;'tt i?i'fi )u-;.,$zy L3 ;.t t
*.'i ,t- 

', *, y fr' *',;; iri:.i'^fr'?iu1is,

1072. Dan lbnu Qusaith dari Atha' bin Yasar, batrwa Qusaith
mengabartan kepadanya bahwasa dia bertanya kepada Zud bin
Tsabit RA, dia mengaku telalr memboca $rah An-Najm, di hadapan

Nabi SAW nailtun beliau tidak sujrd.

v
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o1; ,jv *u,, $ * .,G i,$;y L?,, i,' ,* *'W'',x)* 
d,t *j y *i *,4, *

1073. Dari AMullah bin Qusaith, dari Atha' bin Yasar, darlzard

bin Tsabit, ia berkata, "Aku membaca awatr An-Najm di hadapan

Nabi SAW, nalnun beliau tidak sujud."

Keteransan Hadits:

Judul ini merupakan bantahan terhadap mereka yang berhuiiah

dengan hadits dalam bab ini tentang tidak adanya sujud tilawah dalam

surah Al Mufashshal, seperti pendapat ulama madztrab Maliki. Bagitu

juga dalam suratr An-Najm 
-secara 

khusus- sebagaimana pendapat

Abu Tsaur, sebab tidak dilakukannya sujud Tilawatr pada kesempatan

ini tidak menunjukakn batrwa zujud tersebut tidak dilakukan

(ditinggalkan) secara mutlak. Mungkin saja Nabi ketika itu tidak

berwudhu, atau mungkin waktu itu adalatr waktu yang dimakruhkan

untuk sujud, atau karcna omng yang membaca tidak sujud seperti

yang akan dijelaskan pada bab berikutnya. Bahkan, mungkin juga

beliau SAW sengaja tidak sujud untuk menjelaskan batrwa yang

demikian itu diperbolehkan.

Kemrmgkinan pendapat yang paling ktrat adalatr pendapat yang

terakhir, dan itulatr yang ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Sebab

apabila hukum sujud Tilawalr adalah wajib, maka beliau pasti

memerintahkan turtuk melakukan sujud meskipun beberapa saat

kemudian.

Adapun apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya

melalui jalur Mathr Al Warraq, dari lkrimah, dari Ibnu Atbas, pt ili

g-y, Jt Ji; ,t;; )5;:,3 q :a d r"-r t *t * i, 
"3,

(balwasanya Nabi SAW tidok sujud poda satu pun daripada surah-

surah Al Musfashshal sejak berpindah kc Madinah) telatr digolongkan

sebagai hadits dha'if (lernah) oleh pakar hadits, karena sebagian
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perawinya tergolong lemah, di samping sanad-nya yang masih

diperselisihkan. Kalaupun dikatakan akurat, maka riwayat para perawi

yang menetapkan adanya hal itu adalah lebih kuat, sebab riwayat yang

menetapkan suatu perbuatan harus lebih didahulukan daripada riwayat

yang menafikannya.

Dalam bab berikutnya akan disebutkan adanya sujud Tilawah
pada suratr "idzas-samaa'un syaqqat". Al Bazzat dan Ad-Daruquthni

meriwayatkan melalui jalur Hisyam bin Hassan, dari Ibnu Sirin, dari

Abu Hurairah, 'atn tri;t F a1? e'$;' *j y in' .stl" uJr ir(

(bahwasanya Nabi SAW sujud pada surah An-Najm dan kami pun

sujud bersamanya) Para perawi hadits ini tergolong tsiqah

(terpercaya).

Ibnu Mardawaih dalam kitab At-Tafsir meriwayatkan dengan

sanad yang hasan dari AI Alla' bin AMurrahman, dari bapaknya, dari

Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwasanya ia melihat Abu Hurairah
sujud pada akhir surah An-Najm. Ia menanyakan hal itu, maka Abu
Hurairah menjawab, "Sesungguhnya beliau melihat Rasulullah SAW
sujud padanya." Sementara Abu Hurairah masuk Islam setelah berada

di Madinah.

AMurrazzaq meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Al
Aswad bin Yazid, dari Umar, bahwasanya ia sujud pada surah

"idzassamaa'un syaqqat". Disebutkan dari jalur Nafi', dari Ibnu

Umar, bahwasanya ia sujud ketika membaca swatr ini.

Dalam riwayat ini terdapat bantatran bagi mereka yang

mengatakan bahwa penduduk Madinah selalu meninggalkan sujud
pada surah-surah Al Mufashshal. Namun kemungkinan yang dinafikan
adalah kesinambungan dalam melakukan perbuatan itu, sebab surah-

surah Al Mufashshal seringkali dibaca saat shalat, maka tidak
dilakukannya sujud ketika membaca surah-surah tersebut agar tidak
menimbulkan kesalahpamahan bagi orang-orang yang tidak mengerti,

sehingga mereka mengira bahwa sujud tersebut termasuk gerakan

shalat.
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Alasan ini dikemukakan oleh Malik, sesuai dengan pendapatnya

yang menafikan adanya sujud Tilawatr dalam surah-surah Al
Mufashshal.

Ibnu Qashshar mengatakan, batrwa perintalt sujud Tilawah pada

surah An-Najm dipahami dalam arti shalat. Tapi pendapat ini dibantah

berdasarkan perbuaan Nabi SAW seperti yang disebutkan.

Sebagian ulama mengklaim batrwa praktik yang berlaku di
Madinah sepeninggal Nabi SAW adalah tidak melakukan sujud

Tilawah pada suratr-snrah Al Mufashshal. Tetapi pernyataan ini perlu

diteliti berdasarkan riwayat yang dikutip oleh Ath-Thabari dengan

sanad yang shahih dari AMurrahman bin l+bza dari Umar
bahwasanya ia membaca surah An-Najm pada shalat lalu beliau sujud,

kemudian beliau berdiri dan membaca surah "idzaa zulzilat".
Kemudian melalui jalur Ishaq bin Suwaid dari Nafi', dari Ibnu Umar,
bahwasanya ia melakukan sujud pada suratr An-Najm.

ei U itsr ,gi -u u l,-: Jl:" '6 lboh*rranyo ia bertanya

kepada Zoid bin Tsabit, maka dia mengaku). Dalam hadits ini tidak
disebutkan masalah yang ditanyakan. Tapi lahiriah konteks riwayat
menyatakan bahwa yang ditanyakan adalatr zujud pada surah An-
Najm, namun sebenarnya tidaklah demikian. Hal ini telah dijelaskan
oleh Imam Muslim dari Ali bin Hujr dan selainnya dari Ismail bin
Ja'far, sama dengan sanad ini, ia berkata; e i;t|, ,f -o i. S:: cli;

"*3'i; fi e* 1d C fli g l,'rj t :Jui .1iyi (Aku bertanya

kepada Zaid bin Tsabit tentang hukum membaca bersama imam.

Maka ia berkata, "Tidak ada bacaon apabila bersama imam." Beliau
mengaku telah membaca surah An-Najm...) (AI Hadits).

Imam Bukhari sengaja menghapus riwayat yutg mouqzlr sebab

ia keluar dari persoalan yang dimaksud. Selain itu, Imam Bul':hari
tidak sependapat dengan Zrrtd bin Tsabit dalam masalah tidak
membaca di belakang imam. Dia lebih sependapat dengan para senior

I Yakni perkataan Zaid, *Tidak 
ada bacaan apbila bersama imam-. penerj.
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sahabat, mengikuti hadits shahih yang menunjukkan hal tersebut

seperti yang disebutkan pada pembatrasan tentang sifat shalat.

'f) (mengaku, mengHaim). Maksudnya, adalah mengabarkan.

Lafa^ Az-Za'am biasa juga digunakan untuk menyatakan sesuatu

yang benar-benar terjadi. Sementara sebagian besar lafaz}n ini
digunakan untuk mengungkap sesuatu yang masih diragukan.

Sebagian ulama menyimpulkan dari hadits Zud bin Tsabit

batrwa orang yang membaca surah dengan maksud

memperdengarkannya kepada Syaikh, maka tidak dianjurkan baginya

zujud Tilawatr selama syaiktr itu tidak melakukan sujud, untuk

menjaga adab sopan saotun terhadap syaikh. Tapi pandangan ini perlu

dianalisa lebih lanjut.

7. Sujud Pada Sureh (i:i3 itll.tr ri9

tili; &'itst I a;:; ,l C_?2 :Jv * oj * ,r*- c
i ,Jv eU.- '!:ri Ji;; t3 t 'liii .t*'rr.3 ti:ir irl,

'r-;ii,t,r,t u- p, yir' & Ct ri I
1074. Dari Yahya, dari Abu Salamah, dia berkata, "Aku melihat

Abu Hurairah RA membaca idrts-somaa'un syoqqot (Apabila langit
terbelah) (Qs. Al Insyiqaaq: l), lalu beliau sujud. Aku bertanya,

'Wahai Abu Hurairah, bukankah aku belum pernah melihatmu zujud?'
Dia berkata, 'Kalau aku tidak melihat Nabi SAW sujud, niscaya aku
tidak akan sujud'."

Keteransan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah tentang sujud
tilawah dalam suratr temebut.
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Ada yang mengatakan bahwa pertanyaan "bukankah aku belum

pemah melihatmu sujud?" adalah bentuk pengingkaran dari Abu

Salamah. Hal itu memberi asumsi bahwa praktik yang dilakukan saat

itu telah menyelisihi apa yang dilakukan Abu Hurairah. Oleh sebab itu

Abu Rafi' mengingkarinya seperti yang akan disebutkan setelah tiga

bab kemudian. Namun pandangan ini masih perlu dianalisa lebih

lanjut. Kalaupun benar, maka mungkin hadits tersebut dijadikan dalil

oleh mereka yang berpendapat tidak adanya sujud ketika membaca

surah ini dalam shalat. Adapun menjadikannya sebagai dalil untuk

meninggalkan sujud pada suratr tersebut secara mutlak tidak dapat

diterima. Hal yang menunjukkan kesalahan klaim tersebut adalah,

bahwa Abu Salamah dan Abu Rafi' tidak menentang perkataan Abu

Hurairah setelatr diberitatru bahwa yang demikian itu termasuk

Sunnah Rasulullah, keduanya juga tidak membantah pendapat Abu

Hurairah dengan dalih praktik yang berlaku pada waktu itu telah

menyelisihinya. Ibnu Abdul Barr berkata, "Praktik apakah yang

mereka jadikan pegangan, padahal Nabi SAW serta para khalifah

sesudahnya telah menyelisihinya?"

8. Orang yang Sujud Karena Sujudnya Orang yang Membaca

:Jui ;Ll-, ^11 
,7 -i$ $r- ;* i d.)y.i-, i.t,luj

.Ve'q.air1l;t
Ibnu Mas'ud berkata kepada Tamim bin Hadzlam -saat itu

beliau masih anak-anak- saat membaca surah yang ada padanya sujud

Tilawah dihadapannya, "Sujudlatr, engkau adalah imam kami dalam

hal itu."
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U *, * it e'*1, oti ,i6 L{" &t',*; ;J i.t f
q; u:*f !*- Y ,? 

"l,ui'"t-4 
i:glr W irilt tSi

1075. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Biasanya Nabi SAW
membaca untuk kami suratr yang ada padanya sujud Tilawatr, lalu
beliau sujud dan kami pun sujud hingga salah seorang di antara kami
tidak mendapa*an tempat 

-untuk 
meletakkan-- datrinya [untuk

sujud]."

Keteransan Hadits:

Ibnu Baththal berkata, "Para ulama sepakat batrwa apabila orumg

yang membaca melakukan sujud, maka omng yang mendengarnya
juga harus ikut sujud." Setelah satu bab akan disebutkan pendapat
orang yang mensyaratkan bahwa keharusan itu hanya berlaku bagi
orang yang bermaksud mendengar bacaan. Judul bab ini memberi
asumsi bahwa apabila omng yang membaca tidak sujud, maka oftrng
yang mendengar juga tidak perlu sujud.

g6l (imam kami). Al Hamawi menambahkan lafazh g
Qtadanya). Atsar ini telah disebutkan oleh Sa'id bin Manshur dengan
sanad yang yang lengkap dari riwayat Mughirah dari lbrahim, ia
berkata; Tamim bin Hadzlam berkata, ,iW Sii lt y ,rV ttiVr'e,lj

Q, g6l i:.!i :irr '":, Jui o,*r'-Tf (Aku membaca Al eur,an di

hadapan Abdullah sedang aku masih kccil. Lalu aht melewati ayat
yang ada padanya sujud tilawah, maka Abdullah berkata, "Engkau
imam kami padanya").

Telah diriwayatkan melalui jahn marfu'seperti yang dikutip
oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Ajlan, dariZaidbin Aslam, f;6l/d-'oi

li *i io i' ,ru' At il,;,:r pad ,a:.,3,tr pt y io' ,r,; ,it y

4:,€-r
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.g,ri 'jri {tW arhj,.Jr :f d ',rit !, Jn U,iri U; i', tlt, ,:rhu-

g.taiL,t$, tlt ,W tiita '>* |:l(i (Sesungguhnya seorang anak

kecil membaca surah yang ada padanya suiud Tilowah di hadapan

Nabi SAW. Lalu anak kecil itu menunggu Nabi SAW untuk suiud.

Namun ketilro Rasulullah SAW tidak suiud, maka onak itu berknta,

"Wahai Rasulullah, bukonkah pada ayat ini ada sujud Tilowah?"

Beliau menjmtab, "Benar, alran tetapi engkau adalah imam kami

padanya. Kalau engkau sujud, niscaya lami alcan sujud.")

Para perawi hadits ini tergolong tsiqah (terpercaya), hanya saja

sanad-nya mursal.

Telah diriwayatkan pula dmr Zard bin Aslam, dari Atha' bin

Yasar, dia berkata; telah sampai kepadaku... lalu ia menyebutkan

seperti riwayat di atas. Riwayat ini dikutip oleh Al Baihaqi melalui

jalur Ibnu Watrab dari Hisyam bin Sa'ad dan Hafsh bin Maisarah, dari

Zaid bin Aslam. Imam Syaf i mengemukakan kemungkinan bahwa

orang yang membaca tersebut adalatr Zaid bin Tsabit, karena ia

mengabarkan bahwa ia pemah membaca ayat sajadah di hadapan Nabi

SAW tapi tidak sujud. Di samping itu, Atha' bin Yasar telatr

meriwayatkan kedua hadits tersebut.

9. Manusia Berdesakan Apabila Imam Membaca Surah yang Ada

Padanya Sujud Tilawah

i:.,1,;t ti *i f h' J:"'*:t, t:6 :JG'* qt * et'*
.o.. -.t.1 t '* t .c.1. t.. lt c 1z ll c.l t.c lc tza*A U";l "t-l t ,J:- AtP a*, -#) Ja...=a tf ,f S

^)L'rLU- 
(,i;

1067. Dari Nafi', dari Ibnu Umar, Oiu U"rtutu, "Nabi ,O*
membaca surah yang ada padanya sujud Tilawah, dan kami berada di

sisinya. Lalu beliau sujud dan kami pun ikut sujud bersamanya. Maka,
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kami berdesakan hingga salah seorang di antara kami tidak
mendapatkan tempat bagi dahinya untuk sujud padanya."

10. Orang Yang Berpendapat Bahwa Allah Aaa lla JalloTiilak
Mewajibkan Sujud (Tilawah)

:i6 .6 ',#_ lr;,eU iii ,tr'St :kL a or,;_',yj

.e+;.r rk ul:,;'iur,r
iillrr fjt:^* fr,',{ or-o Jui .ts| t{.C, :;:tLL )uj

.ta1,:3,r;,p

e ui, t:r;, s$ d'.ru 3'k bi yf i!-:j y ,',s;\r Sv,

.:!<-j ok 1 |*L )" g5 * tp ,.ui' 'S;Lv p-
.?rr, ira.3Lil-i ".i,i +.,1, ol,s,

Dikatakan kepada Imran bin Hushain, "seseorang mendengar
ayat sajadah, sedangkan ia tidak duduk untuk mendengarkannya."
Beliau berkat4 "Bagaimana pendapatmu kalau ia duduk untuk
mendengarkanny4 seakan beliau tidak mewajibkannya?"

Salman berkatq "Bukan untuk ini kita berangkat." Utsman RA
berkat4 "Hanya saja sujud Tilawah itu bagi orang yang (bermaksud)

mendengarkan bacaan."

Az-Zlthri berkata "Seseorang tidak boleh sujud kecuali jika ia
dalam keadaan suci. Apabila engkau sujud sedang engkau tidak
bepergian, maka menghadaplah ke kiblat. Apabila engkau sedang
mengendarai kendaraan, maka tidak mengapa bagimu (sujud) ke arah
wajahmu menghadap."
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As-Sa'ib bin Yazid tidak sujud karena sujudnya orang yang

bercerita (Al Qaashsh).

,rj U ;;.; f G?i ,itt'i?i t'; u.tii'rr; i fY *
;4'i y,* i4; *fii,r1'* i otzL'*";<l)
tzt c :.p u qt p t; olt ,V u -^,*r otr.) k t Jtt',,#'

,? {P'!,r 4''e -+{' ;; ri u rti a, 7w .u

[,ri' '*ituk 6 ,-?'4irl;t'"*i;i:"l3li- sy

* :pu'): riy ,,tlr 6: Uittil*tie sY & \r;
,ist u1r'#'rL.J- It y'n\n'rLx- t u:, qtbi ta't;
;rlkt'r"i il ii,' 'o\W ist ,g, * qt ,r e6 ;gj ,,*

,ur ti yr

1077. Dari Hisyam bin Yusuf bahwasanya Ibnu Juraij

mengabarkan kepada mereka, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku

Abu Bakar bin Abi Mulaikah, dari Utsman bin Abdunahman At-
Taimi, dari Rabi'ah bin Abdullah bin Al Hudair At-Taimi 

-Abu
Bakar mengatakan bahwa Rabi'ah termasuk manusia paling baik-
tentang hadirnya Rabi'ah di majelis Umar bin Khaththab RA,

bahwasanya pada hari Jum'at dan di atas mimbar, ia membaca surah

An-Nahl hingga ayat yang ada padanya sujud Tilawah. Maka, beliau

sujud dan manusia pun sujud. Hingga ketika para hari Jum'at

berikutnya, beliau kembali membaca surah tersebut sampai ayat yang

ada padanya sujud Tilawah. Maka beliau berkata, "Wahai manusia,

sesungguhnya kita melewati ayat yang ada padanya sujud Tilawah.

Barangsiapa yang sujud, maka ia telatr melakukan hal yang benar; dan

barangsiapa yang tidak sujud, maka tidak ada dosa baginya." Dan,

Umar tidak melakukan sujud.
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Nafi' menambahkan dari lbnu Umar RA, "sesungguhnya Allah
tidak mewajibkan sujud kecuali apabila kita mau."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang berpendapat balrwa Allah Azza wa Jalla tidak
mewajibkon sujud). Yakni, orang yang memahami perintah dalam
firman-Nya "Hendaklah kalian bersujud' dalam konteks Nadb
(disukai); atau mungkin yang dimaksud adalah sujud shalat dalam
konteks wajib dan sujud Tilawah dalam konteks nadb (diskai), sesuai

kaidah Imam Syaf i serta para ulama yang sepatram dengannya.

Mereka memahami bahwa lafazh musytarak telah mencakup dua
makna tersebut.

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa hukum sujud Tilawah
itu tidak wajib adalah berdasarkan ayat-ayat sujud Tilawah yang
disebutkan oleh Ath-Thahawi, dimana ayat-ayat tersebut ada yang
berbentuk berita dan ada yang berbentuk perintah. Sementara terjadi
perbedaan dalam memahami ayat dalam bentuk perintah; apakah ada
padanya sujud atau tidak? Ayat yang dimaksud adalatr sujud rilawatr
kedua pada surah Al Hajj dan akhir surah An-Najm serta suratr Iqra'.
Kalau hukum sujud Tilawah adalah wajib, maka apa yang disebutkan
dengan lafaztr perintah lebih tepat untuk disepakati adanya sujud
dibanding ayat dalam bentuk berita (llhabar).

* i orl Et @on dilcatakan kepada Imran bin Hushain).

Riwayat ini disebutkan dengan sanad yang maushnl oleh Ibnu Abi
Syaibah dari segi maknanya melalui jalur Mutharril ia berkata, LiL
trici i il qVl 'j6i u 'riis,tr *i eru-i .l*)' rf p i.otA

(Alcu bertanya lrepada Imran bin Hushain tentang seseorong yqng
tidok tahu apakoh ia mendengar 6yat yang ada padanya sujud tilowah
ataulcoh ia tidak mendengarnya? Dio berlcata, "Ia dengar alau tidah
ada persoalan opa?)."
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Abdurrazzaq meriwayatkan melalui jalur lain dari Muthanif, 'oi

1;; 'ri[ lt'o,t # i,#r iriir 'ri',rq? ort (Bahwasanya

Imran melewati seorang tukang cerita, lalu tukang cerita itu membaca

ayat yang ada padanyo sujud Tilawah. Malra, Imran terus berlalu

tanpa ikut sujud bersamanya). Sanad kedua riwayat ini tergolong

shahih.

r!2i tt4.6 (bukan untuk ini kami berangkat). Ini merupakan

penggalan atsar yang diriwayatkan melalui sanad yang maushul oleh

Abdurrazzaq melalui jalur Abu Abdunatrman As-Sulami, dia berkata,

ri\i rt4.'A ,Jui ,'i'Ei ,bt;;l ii;.J.Juiiip ,:i fi' * orr-'r
(Salman melewati suatu lcaum yang sedang duduk-duduh lalu merelca

membaca surah yang ada padonya sujud Tilau,ah dan mereka pun

sujud. Lalu dikatakan kepada Salman, maka beliau berkata, "Bukan

untuk ini kita berangkat. ") Sanadnya tergolong shahih.

g.Lr n ,)t i*llt t!1 :'r;z ,itt q:';tuil i,t: (dan Utsman

berkata, "Sesungguhnya sujud Tilowah honya bagi mereka yang

bermalrsud mendengarkan bacaai'). Riwayat ini disebutkan dengan

sanad lengkap (maushul) oleh AMurrazzaq dari Ma'mar, dari Az-
Zuhd, dari lbnu AI Musayyib bahwasanya Utsman melewati seoftmg

tukang cerita lalu ia membaca surah yang ada padanya sujud tilawatr

agar Utsman sujud bersamanya. Maka Utsman berkata, 
"r, 

iii;.lt Cl

$.1, ii (Sesungguhnya sujud tilmvah hanya bagi merelm yang

b e rmaksud me nde ngarkan b aca an).

Ibnu Abi Syaibatr dan Sa'id bin Manshur meriwayatkan melalui

jalur Qatadah dari Sa'id bin Al Musayyib, ia berkata, Utsman berkata;

*rt q * n ,P iU;..1t u!1 lsesunggubrya sujud tilawah hanya

bast siapa yang sengaja duduk untubrya dan mendengarkan

[bacaanJ). Kemudian jalur periwayatannya tergolong shahih.
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.. U;llt Svi 1lr-Zuhri berkata... dan seterusnyo). Riwayat ini

disebutkan dengan sanad yang maushul oleh Abdullah bin Wahab,

dari Yunus, dari Az-Zrlui dengan lafazh yang lengkap.

Perkataannya, "Seseorang tidak boleh sujud kecuali dalam

keadaan suci", tidak menunjukkan bahwa sujud tersebut tidak wajib.
Sebab orang yang tidak sependapat mengatakan, bahwa pendapat itu
mensyaratkan orang yang membaca maupun yang mendengar harus

dalam keadaan suci. Sehingga ketika syarat itu ada maka sujud harus

dilakukan. Konteks judul bab dengan atsar ini terdapat pada lafazh,
"apabila engkau menunggang kendaraan, malm tidak mengapa

bagimu kemana wajahmu menghadap". Hal ini menunjukkan bahwa

sujud itu adalah sunah, sebab sujud wajib itu tidak boleh dilakukan di
atas kendaraan dalam kondisi aman.

.,rd, );;).ii:i I |t-t- i tfu' o€e @an As-Sa'ib bin yazid

tidak sujud karena sujudnya tukang cerita). Yang dimaksud dengan

tukang cerita (Al Qaashsh) adalah orang yang menceritakan kepada

manusia tentang berita-berita serta nasihat-nasihat. Namun saya belum
menemukan atsar ini diriwayatkan melalui sanad yang maushul.
Adapun kesesuaian atsar ini dengan judul bab sangat jelas, karena

orang-orang yang mengatakan bahwa hukum sujud Tilawah adalah

wajib tidak membedakan antara orang yang membaca dan orang yang

mendengar.

Penulis kitab Al Hidayah dari madzhab Hanafiyah berkata,

"Sujud pada tempat-tempat ini -yakni pada tempat-tempat sujud
Tilawah- selain sujud yang kedua di surah Al Hajj hukumnya wajib,
baik bagi orang yang membacanya maupun yang mendengar, baik
orang itu sengaja untuk mendengarkan bacaan Al Qur'an maupun
tidak." Sementara itu, sebagian ulama membedakan antara hukum
orang yang mendengar dan orang yang menyimak berdasarkan

indikasi atsar-atsar ini. Imam Syaf i berkata dalam kitab Al Buwoithi,
"Aku tidak menekankan bagi orang yang mendengar untuk sujud
sebagaimana aku anjurkan kepada orang yang menyimak." Dalil
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paling kuat untuk menafikan kewajiban sujud Tilawah adalah hadits

Umar yang disebutkan pada bab ini.r

Pelaiaran vans dapat diambil

Kalimat "don tidak memfardhukan" dijadikan dalil tidak

wajibnya zujud Tilawah. Namun hal ini dijawab oleh sebagian ulama

madzhab Hanafi berdasarkan kaidah mereka yang membedakan antara

fardhu dan wajib bahwa penafian fardhu tidak berarti penafian wajib.

Lalu jawaban ini ditanggapi bahwa yang demikian hanyalah istilatt

baru dalam syariat yang mereka adakan, sedangkan para sahabat tidak

membedakan antara keduanya. Cukuplah dalam hal ini perkataan

Umar "Siapa yang tidak sujud, maka tidak ada dosa baginya", seperti

yang akan diterangkan.

Kemudian lafazh "lrecuali bila kita mau" dijadikan dalil bahwa

seseorang boleh memilih apakah ia sujud atau tidak, sehingga dengan

demikian hukum sujud Tilawah tidaklah wajib. Namun para ulama

yang mewajibkan sujud Tilawatr menjawab dalil ini dengan

mengatakan bahwa yang dimaksud adalatr; kecuali apabila kita mau

membacanya, maka kita wajib sujud. Namun kelematran jawaban ini
cukup jelas. Di samping itu, ia terbantah oleh penegasaan Umar

dengan perkataannya"Don barangsiapa yang tidak sujud, malm tidak

ada dosa baginya", karena penafian dosa dari orang yang melakukan

perbuatan atas pilihannya sendiri menunjukkan bahwa perbuatan itu

tidak wajib.

Hadits ini dijadikan pula sebagai dalil bahwa orang yang telah

memulai sujud, maka ia harus menyelesaikan sujud tersebut. Tapi

argumentasi ini dijawab batrwa kalimat tersebut termasuk istitsna'

munqathi' (pengecualian yang tidak berkaitan dengan kalimat

' Dalil yang lebih kuat dan lebih jelas dalam menafikan tidak wajibnya sujud Tilawah adalah

hadits Ibnu Abbas tentang Zaid bin Tsabit yang membaca surah An-Najm di hadapan Nabi
SAW, namun beliau SAW tidak sujud dan Nabi SAW tidak memerintahkannya untuk sujud.
Seandainya perbuatan ini wajib, niscaya Nabi SAW akan memerintahkannya untuk sujud.
llallohu o'lam.
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sebelumnya -penerj), maka maknanya; akan tetapi yang demikian itu
terseratr kepada kemauan seseorang. Kesimpulan ini berdasarkan

lafazJr., "Dan barangsiapa yang tidak sujud, maka tidak ada dosa

baginya".

Dalam hadits ini terdapat beberapa faidah lain, di antaranya;
seorang khatib hendaknya membaca Al Qur'an dalam khutbahnya.
Apabila ia melewati ayat yang ada padanya sujud Tilawah, hendaknya

ia turun ke bawatr (lantai) untuk sujud jika ia tidak memungkinkan
sujud di atas mimbar, dan ini tidaklah memutuskan khutbahnya. Hal
ini pernah dilakukan oleh Umar di hadapan para sahabat yang lain,
dan tidak seorang pun yang mengingkarinya. Sedangkan dari Imam
Malik dinukil pendapat bahwa l<hatib meneruskan khutbahnya dan
tidak sujud, tapi atsar dari Umar menolak pandangan mereka.

11. Orang yang Membaca Ayat Sajdah Dalam Shalat Lalu Ia
Sujud

1lj:fr i,tt it>|? a;rt;;:; €j e |4b i$ e\ eri *
i' & 

'ur, 
€i'& Art't,jd e:f 6 ,Lrai'"i

.lai ;; ei !'LLi Jt:)i \i ,*, ^1,
1078. Dari Abu Rafi', dia berkata, "Aku shalat Isya' bersama

Abu Hurairah, maka dia membaca ayal'idzas-samaa'un syaqqat, lalu
sujud. Aku berkata, 'Apakah ini?' Abu Hurairah menjawab, .Aku

sujud di belakang Abu Al Qasim sAw (karena beliau membaca ayat
tersebut) maka aku akan senantiasa sujud padanya hingga aku bertemu
dengannya'."
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@:
Imam Bukhari mengisyaratkan dengan judul bab ini tentang

mereka yang tidak menyukai membaca ayat sajdah dalam shalat

fardhu, sebagaimana yang dinukil dari Imam Malik. Dinukil pula

riwayat dari Imam Malik yang berpendapat tidak disukainya membaca

ayat sajdah hanya pada shalat sirriyah, dan ini merupakan perkataan

sebagian ulama madzhab Hanafi serta selain mereka.

Hadits Abu Hurairatr yang dijadikan dalil pada bab ini telatr

dibahas pada bab "Mengeraskan Bacaan pada Shalat Isya'o'. Kami

telah menjelaskan dalam riwayat Abu Al Asy'ats dari Ma'mar bahwa

Nabi SAW sujud Tilawah ketika membaca surah tersebut dalam

shalat. Demikian pula dalam riwayat Yazid bin Harun dari Sulaiman

At-Taimi dalam kitab Shahih Abu Awanah dan selainnya. Riwayat ini
juga menjadi bantatran bagi mereka yang tidak menyukai membaca

ayat sajdah saat shalat.

Di samping itu, telatr disebutkan pendapat yang mengatakan

tidak adanya sujud pada surah "idzas-samaa'un syaqqat" dan tidak
pula suratr lainnya di antara suratr-suratr Al Mufashshal. Demikianlah
praktik yang terus berlangsung sebagaimana yang diingkari oleh Abu

Rafi' dan Abu Salamatr. Lalu kami menjelaskan bahwa pendapat yang

dinukil dari ulama Madinatr justeru menyelisihi apa yang menjadi

klaim mereka, seperti Umar dan lbnu Umar serta selain keduanya di

antam sahabat mauprm tabi'in.



12. Orang yang Tidak Mendapati Tempat Untuk Sujudt Karena
Berdcsekan

'r;- *, * \t &',ri, ck ,JG L#L ?nr o1, ; it ,f
tlk eLi'U 6 ;L u'i:il3'"$ i:,llt W C r r'jst

'.,: 
...1yC:F.

1079. Dari Ibnu Umar RA, dia berkat4 "Biasanya Nabi SAW
membaca surah yang ada padanya sujud Tilawah, maka beliau sujud
dan kami sujud bersamanya hingga salatr seorang di antara kami tidak
mendapa&an tempat bagi datrinya [untuk sujud]."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang tidak mendapati tempat untuk sujud bersama
imam karena berdesakan) ye&ni apakah yang harus dia lakukan. Ibnu
Baththal berkata, "saya tidak menemukan masalah ini kecuali pada
sujud fardhu. Para ulama salaf telah berbeda pendapat dalam masalah
ini. umar berkata, "Apabila seseoftrng berada dalam kondisi seperti
itu, hendaklah ia sujud di atas punggung saudaranya.,, Ini pula yang
menjadi pendapat para ulama Kufah, Imam Ahmad dan Ishaq.
Sementara Atha' meriwayatkan dari Az-Zrthi, ..Hendaknya ia
mengakhirkan sujud hingga orang lain telah mengangkat kepala
mereka". Demkian juga pendapat Imam Malik dan mayoritas ulama.

Apabila yang demikian itu dilakukan dalam sujud fardhu, maka
hal serupa juga berlaku pada sujud rilawatr. Makna lahiriah sikap
Imam Bukhari menunjukkan agar orang yang berada pada kondisi
seperti itu melakukan sujud sesuai dengan kemampuannya, meskipun
di atas punggung saudaranya.

I Dalarn salah satu naskah terdapat tarnbahan: *Bersama imam".
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* *? (untuk tempat dahinya) yakni karena berdesakan.

Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya, ,i#, * f e
(Pada selain waldu shalat).Ibnu Umar tidak menyebutkan apa yang

mereka lakukan pada kondisi demikian, sehingga terjadilah perbedaan

pendapat seperti yang disebutkan di atas.

Sementara dalam riwayat Ath-Thabrani melalui jalur Mush'ab

bin Tsabit, dari Nafi' -sehubungan dengan hadits ini- disebutkan

bahwa yang demikian terjadi di Makkah ketika Nabi SAW membaca

surah An-Najm. Lalu beliau menambatrk ^, fi ,* ,h1, 'r+:" ;,
F?t (Hingga seseorang sujud di punggung orang lain). Ini

mendukung apa yang telah kami pahami dari sikap Imam Bukhari.

Tetapi nampaknya perkataan ini diucapkan oleh Ibnu Umar untuk

menerangkan bahwa semua yang hadir ikut sujud. Konteks hadits di

bab ini memberi asumsi bahwa yang demikian terjadi berulang kali.

Maka, ada kemungkinan riwayat Ath-Thabrani menjelaskan peristiwa

yang pertama. Hal ini didukung oleh riwayat yang dikutip oleh Ath-
Thabrani dari Al Miswar bin Makhramah, dari bapaknya, dia berkatq

W*i yh, ,P ,;'ol.& -;'ti *rtl,C a.{- irL}i k'Jhi'*bi
k ,yt iai:: ?f & ,r6:J, ;r -rirx-";:i "ngar.'y- ti:t'&tir ic.l.tr

l>tl,li ,f i:h,j geu, trlifi gara penduduk Makikah menampakkon

keislaman -yalmi pada qwal mula dakwah- hingga Nabi SAlt
membaca surah yang ada padanya sujud Tilowah, maka beliau sujud;

dan sebagian mereka tidak dapat sujud karena berdesaknn, hingga

datang para pemuka Makknh yang saat itu berada di Thaif, lalu
mereka mengeluarknn orang-orong tersebut dari Islom). Hadits ini
dijadikan dalil oleh Imam Bukhari mengenai sujud Tilawah karena

sujudnya orang yang membaca seperti yang disebutkan, serta dalil

berdesakan untuk melakukan sujud.
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Penutup

Bab-bab tentang sujud Tilawah mencakup 15 hadits, Z di
antaranya disebutkan dengan sanad yang mu'allaq. Hadits yang
diulang dalam bab ini dan pada pembahasan sebelumnya sebanyak 9
hadits, sedangkan yang tidak diulang berjumlatr 6 hadits. Hadits-hadits
ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim kecuali 2 hadits Ibnu Abbas,
yakni sujud pada suratr Shaad dan sujud pada surah An-Najm, serta
hadits Umar yang memberi pilihan untuk sujud atau tidak sujud. pada

bab-bab ini terdapat pula atsar dari para satrabat dan selain mereka
sebanyak 7 atsar.
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gr}t;rll.itl'..,
1. KITAB MENG.CISHAR (MERINGKAS) SHALAT

Kitab ini tercantum dalam riwayat AI Mustamli, sedangkan

dalam riwayat Abu Al Waqt tertulis "bab-bab tentang meringkas
shalat". Kemudian lafazh basmalah disebutkan dalam riwayat
Karimatr dan Al Ashili.

l. Meringkas Shalat dan Lamanya Bermukim yang
diperbolehkan untuk Meringkas Shalat

*bt ;* Ut i6f :i6 Li:r?nt ,5., ,/* u.t e d* r
\ o{;,tf}i'F * €-ir- $t'F',fi 'F * *j

.t*i
1080. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, .Nabi

sAw bermukim selama sembilan belas hari dan meringkas shalat,
sehingga apabila kami melakukan perjalanan selama sembilan belas
hari, maka kami pun meringkas shalat. Jika lebih dari itu, maka kami
menyempurnakannya (tidak meringkas)."

Ut e s? ,iti d :.Y :Ju au.-Ll,,sj i **; e
9>s; ;;rs; Je oK ,k A.&'tt u e., ^:l; ?"t *b

:*d,*i,ju tuir **f','J yyt J\G;,, ;-
1081. Dari Yahya bin Abu Ishaq, dia berkata, aku mendengar

Anas berkata, "Kami keluar bersama Nabi SAW dari Madinah menuju
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Makkah, maka beliau SAW shalat dua rakaat dua rakaat hingga kami

kembali ke Madinah. Aku bertanya 'Apakah kalian bermukim di

Makkah untuk beberapa lama?' Beliau menjawab, 'Kami bermukim di

sana sepuluh hari'.

@:
Maksud meringkas shalat adalatr mengerjakan shalat yang empat

rakaat menjadi dua rakaat. Ibnu Mundzir serta selainnya menukil

ijma' ulama tentang tidak adanya qashar (meringkas shalat) dalam

shalat Subuh dan Maghrib.

Imam An-Nawawi berkata, "Jumhur ulama membolehkan

meringkas shalat pada setiap perjalanan yang mubah. Sementara

sebagian ulama salaf mensyaratkan adanya rasa takut saat safar, dan

sebagian yang lain mengatakan bahwa perjalanan itu adalah untuk haji

atau umrah maupun jihad. Sebagian lagi mengatakan bahwa

perjalanan itu adalah dalam rangka ketaatan. Sementara dari Abu

Hanifah dan Ats-Tsauri dikatakan bolehnya meringkas shalat pada

semua perjalanan, baik dalam rangka ketaatan maupun maksiat."

(Dan lamanya bermukim yang diperbolehkan untuk meringkas

shalat). Dalam judul bab ini terdapat kemusykilan, karena bermukim

bukanlah sebab untuk meringkas shalat; dan meringkas shalat bukan

pula tujuan bermukim, sebagaimana yang dikatakan AI Karmani. Lalu

dia menjawab bahwa jumlah hari-hari yang telah disebutkan

merupakan sebab untuk mengetahui bolehnya meringkas shalat serta

larangan untuk melebihkan darinya. Ulama selainnya mengatakan

bahwa maknanya; berapa lama beliau mukim sehingga diperbolehkan

meringkas shalat?

Kesimpulannya, berapa lama beliau bermukim dalam keadaan

meringkas shalat? Ada pula yang mengatakan maknanya; berapa lama

beliau meringkas shalat hingga akhirnya mukim? Yakni, hingga

akhirnya ia dinamakan sebagai orang yang mukim (berdomisili). Atau

lafazh hatta (hingga) di tempat ini bermakna "ketika", yakni berapa
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lama beliau mukim ketika meringkas shalat? Sebagian lagi
mengatakan subjek kata "bermukim" adalah musafir, sehingga

maksudnya adalah; berapa lama seorang musafir bermukim di suatu

negeri sehingga ia boleh meringkas shalat.
.....-..'F it;t (sembilon belas hari) yakni beserta malamnya. Dalam

pembahasan i.n *g Al Maghazf (peperangan) disebutkan melalui
jalur lain dari Ashim,lh.(di Makkah). Demikian juga Ibnu Mundzir

meriwayatkan melalui jalur Abdunatrman bin Al Ashbahani dari

Ikrimatr. Abu Daud meriwayatkan melalui jalur ini dengan lafazh, t)
'fi (Tujuh belas hari). Begitu pula yang beliau riwayatkan melalui

jalur Hafsh bin Ghiyats dari Ashim, dia berkata; dan Abbad bin
Manshur meriwayatkan dari Ikrimah, ,"b z?*.(Sembiton belas hari).

Demikian beliau menyebutkannya dengan sanad mu'allaq, dan
disebutkan dengan sanad maushul oleh Al Baihaqi.

Abu Daud juga meriwayatkan dari hadits Imran bin Hushain,
1 u i:*b g8 *iri6 glir ?b-p, * h' * !, lr, I'.i7
f t ri ,la (Afu berperang bersama Rasulullah SAW pada saat

penoHulcan kota Malckah, maka beliau bermukim di Makkah selama
delapan belas malam dan tidak shalat lcecuali dua rakaat). Masih
dalam riwayat beliau melalui jalur Ibnu Ishaq dari Az-Zuhi, dai
Ubaidillah, dari Ibnu Abbas, *, to **i *b, .,t1a l' J'*3|86
a*l fi-'F '.;, (Rasululloh SAlll bermukim di Makkoh pada saat

penaHukan lcota Mak*oh selama lima belas hari, beliau meringkas
shalat).

Al Baihaqi mengompromikan berbagai perbedaan versi ini
dengan mengatakan bahwa perawi yang menyebutkan sembilan belas
hari telah memasukkan hari masuk ke Makkah dan hari keluar
darinya, sedangkan perawi yang menyebutkan tujuh belas hari tidak
menghitung kedua hari itu. Adapun perawi yang mengatakan delapan
belas hari tidak menghitung salah satu dari kedua hari tersebut.
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Adapun riwayat yang menyatakan lima belas hari telah dikategorikan

sebagai riwayat yang dha'rfQernatr) oleh An-Nawawi dalam l<rtab Al
Khulashah. Akan tetapi sikap ini kurang tepat, karena para perawinya

tergolong t s i q ah (terpercaya).

Di samping itu, tidak hanya dinukil olen Ibnu Ishaq, bahkan

diriwaya&an oleh An-Nasa'i dari Iraak bin Malik dan dari Ubaidillatr

yang sama seperti itu. Apabila telah terbukti bahwa riwayat itu adalatr

shahih, maka harus dipahami bahwa perawi mengira riwayat yang

menyebutkan tujuh belas hari sudah termasuk hari masuk ke Makkatt

dan hari keluar darinya. Oleh sebab itu, ia menghilangkan kedua hari

ini dan menyebutkan lima belas hari. Pandangan ini didasarkan pada

kenyataan bahwa riwayat yang menyebutkan tujuh belas hari

merupakan riwayat paling akural dan inilah yang dijadikan dalil oleh

Ishaq bin Rahawaih. Hal ini diperkuat lagi bahwa tujuh belas hari

merupakan batas maksimal yang tercantum dalam riwayat-riwayat
yang shahih. Sementara itu, Ats-Tsauri serta para ulama Kufah

berpegang dengan riwayat yang menyebutkan lima belas hari, karena

ia adalah jumlah minimal yang disebutkan, sedangkan riwayat yang

menyebutkan lebih dari itu dipahami hanya terjadi secara kebetulan.

Sedangkan Imam Syaf i berpegang dengan hadits Imran bin Hushain,

akan tetapi hal ini menurut beliau b€rlaku bagi mereka yang tidak

berniat untuk mukim. Karena apabila jumtah hari tersebut telatr

berlalu, maka ia wajib menyanpurnakan shalat (tidak meringkasnya).

Namun apabila ia telatr berniat rmtuk mukim sejak awal selama empat

hari, maka ia harus mengerjakan shalat dengan sempurna, meski

terjadi perbedaan pendapat di antara para muridnya dalam

memasukkan hari masuk ke negeri itu dan hari keluar darinya.

Adapun alasan Imam Syaf i dalam hal ini adalatr hadits Anas

berikutnya.

r;Iii r;3; ;t;: ,€F'F. -21, tlr; 6t_'si 6aka apabita kami

melakulmn safar selama sembilan belas lruri, kami pun meringlus

shalat, dan apabila lebih daripada itu, kami menyemryrnakonnya

[tidak meringkasJ). Secara lahiriah, bahwa melakukan perjalanan
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lebih dari sembilan belas hari, maka harus menyempurnkan shalat

[tanpa meringkasnya]. Namun sebenarnya bukan ini yang dimaksud.
Abu Ya'la menegaskan dari Syaiban, dari Abu Awanah -sehubungan
dengan hadits ini- akan maksud sesungguhnya, yaitu dengan tafazh ril
,.....,.';,b 7;, €t C 6Jii 

'ryl,l 
(Apabila knmi melakukan perjalanan lalu

lrami mukim di suatu tempat selama sembilan belas hari). Hal ini
dikatakan oleh bagian awal hadits, yaitu lafazh pril @ermukira). Dalam

riwayat At-Tirmidzi melalui jalur lain dari Ashim disebutkan, Ci( rif
qtt ,ib q5 ,4 '$i llpabila kami bermukim lebih dari itu, maks

lrami shalat sebanyak empat rakaat). Sedangkan latazlr- pada hadits

Anas, 6- t q V? (Kami keluar dari Madinah), ditarr$ahkan dalam

riwayat Syu'bah dari Yahya bin Abi Ishaq yang dikutip oleh Imam
Muslim, Ui' . @ntuk haji).

t:* W:Oii ltrami tinggal di sana selama sepuluh hari).Riwayat

ini tidak bertentangan dengan riwayat Ibnu Abbas yang disebutkan
sebelumnya, sebab hadits Ibnu Abbas bercerita tentang penaklukan
kota Makkah sedangkan hadits Anas menceritakan waktu haji wada'.
Setelah satu bab akan disebutkan hadits Ibnu Abbas, b' .p H' if
*ti #. U:6bii pt f {ttoot SAW datang bersama para

sahabatnya pada pagi keempat).

Tidak diragukan lagi bahwa beliau SAW keluar dari Makkah
pada waktu pagi di hari keempat belas bulan Dzulhijjah, maka masa
beliau bermukim di Makkah dan sekitamya adalah sepuluh hari, sama
seperti yang dikatakan oleh Anas. Adapun Iama waktu beliau
bermukim di Makkah adalah selama empat hari, karena beliau keluar
dari Makkah pada hari ke delapan bulan Dzulhijjah dan shalat Zhuhur
di Mina. Berdasarkan hal ini maka Imam Syaf i berkata,
"Sesungguhnya apabila musafir bermukim di suatu negeri, maka ia
boleh meringkas shalat selama empat hari." Sementara Imam Ahmad
berkata, "Sebanyak dua puluh satu shalat."
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Adapun perkataan Ibnu Rasyid, "Maksud Imam Bukhari adalatt

hendak menjelaskan bahwa hadits Anas termasuk dalam ----cakupan-

hadits Ibnu Abbas, sebab masa mukim sepuluh hari masuk dalam

masa mukim sembilan belas hari. Artinya beliau hendak

mengisyaratkan bahwa keharusan berpegang dengan keterangan

tambahan perlu untuk ditinjau kembali, sebab yang demikian hanya

berlaku apabila kedua hadits sama-szrma mengisahkan satu kejadian.

Sementara di tempat ini kedua hadits itu mengisatrkan kejadian yang

berbeda."

Masa mukim yang disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas dapat

dijadikan dalil untuk meringkas shalat selama waktu itu bagi siapa

yang tidak berniat mukim, bahkan ia bimbang kapan keperluannya

berakhir. Sedangkan masa mukim yang disebutkan dalam hadits Anas

dijadikan dalil oleh mereka yang telah berniat untuk mukim, sebab

beliau SAW pada masa haji telah bemiat untuk bermukim pada hari-

hari tersebut. Kesimpulan dalil yang diambil dalam hadits Ibnu Abbas

adalah, bahwa hukum asal bagi orang mukim adalah mengerjakan

shalat dengan sempurna (tidak meringkasnya); dan karena Nabi SAW

tidak pernah bermukim selama perjalanan yang beliau lakukan lebih

dari sembilan belas hari, maka masa ini dijadikan batas maksimal

bolehnya meringkas shalat ketika bermukim di suatu tempat saat safar.

Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, seperti

yang akan disebutkan.

Dalam hadits ini dijelaskan batrwa singgah di suatu negeri saat

melakukan perjalanan disebut mukim, dan tempat-tempat yang berada

di sekitar suatu negeri boleh diberi rurma negeri tersebut. Sebab, Mina

dan Arafah tidak termasuk wilayatr Makkah. Adapun Arafah karena ia

berada di luar batas wilayah suci, maka tidak diragukan lagi bahwa ia

tidak termasuk wilayatr Makkah, sedangkan Mina masih

dimungkinkan. Namun secara lahiriah ia tidak termasuk bagian

Makkah, kecuali jika dikatakan batrwa Makkah mencakup semua

wilayah Haram (tanatr suci).



Imam Ahmad bin Hambal berkata "Dalam hadits Anas tidak
ada indikasi dalil selain pernyataan tentang lama beliau SAW
bermukim sejak masuk Makkah hingga keluar saat menunaikan haji."

Al Muhib Ath-Thabari berkata, "Masa mukim Nabi di tempat-
tempat ini dinamakan sebagai masa mukim di Makkatr, sebab tempat-
tempat itu merupakan tempat pelaksanaan manasik haji, sehingga

hukum tempat-tempat itu mengikuti hukum Makkah yang merupakan
maksud utama [pelaksanaan haji], seperti yang dikatakan oleh Imam
Ahmad. Sementara Ath-Thatrawi mengatakan batrwa Imam Syaf i
berpendapat apabila seorang musafir telah berniat untuk bermukim di
suatu negeri selama empat hari, maka ia harus menyempumakan
shalatny4 dan tidak ada yang berpendapat demikian sebelumnya.
Imam Ahmad telah mengemukakan pandangan yang serupa dengan
pendapat Imam Syaf i, yaitu riwayat dari Imam Malik."

2. Shalat Di Mina

f n' ,), ,;t'{',*:lvr:,iL }nr qr'# i.y, *,f
; :)i\ 4 tir:* ;'t2L ej'#i f. nj, ;;S; q *,

.r1jJ

1082. Dari AMullatr bin Umar RA, dia berkata, "Aku shalat dua
rakaat bersama Nabi SAW di Mina dan (bersama) Abu Bakar, Umar,
serta bersama Utsman pada awal pemerintahannya, kemudian beliau

[Utsman] menyempurnakan (tidak meringkasnya)."

& Ut 6, & ,iu *i i if |.t- :Jv atL;l.,ti ,y
,o

;;r; ,+rok 6;t *j *\t
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1083. Dari Abu Ishaq, dia berkata; aku mendengar Haritsah bin
Watrab berkata,'Nabi SAW shalat dua rakaat mengimami kami dalam

keadaan paling aman di Mina."

;, iLr 6, &,irt ti ;,r1t'*'e iE AG). r
t;,*-al i' y.ef: E .:k;'€ri 4i:; hr ,*3'ob
,,,4

f iu' Jb ^)t, );, {'-:k ,io'i 1' 
'Uv A rtt ue,';;. 

& ?nt o.r' y32:t f oj t '-et ,;Fs) 4 *','4,#; 4 & ?nr uyr:,iJ' r',i e'&, F',
-..i{-.t 

c ' - t

.;:tl;i )w; ?K'r;ri 4 F
1084. Dari Ibratrim, dia berkata; aku mendengar Abdurrahman

bin Yazid berkata, "IJtsman bin Affan RA shalat empat rakaat

mengimami kami di Mina. Hal itu dikatakan kepada Abdullah bin
Mas'ud RA, maka beliau mengucapkan istirja'l kemudian berkata,

"Aku shalat dua rakaat bersama Rasulullatr SAW di Mina, aku shalat

dua rakaat bersama Abu Bakar RA di Mina, dan aku shalat dua rakaat

bersama Umar bin Khaththab di Mina. Alangkah baiknya bagianku,

dari empat rakaat ditukar dengan dua rakaat yang diterima'."

Keteranqan Hadits:

(Bab shalat di Mina) yakni pada hari-hari melempar jumratr.

Imam Bukhari tidak menyebutkan hukum masalatr ini, karena adanya

perbedaan pendapat tentangnya. Lalu beliau menyebutkan Mina
secara spesifik, karena ia merupakan tempat terjadinya perbedaan

tersebut sejak dahulu.

' Yakni ucapan"innaa lillahi wa inna ilaihi raaji'uun".
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Para ulama salaf berbeda pendapat mengenai seseorang yang

mukim (tinggal) di Mina, apakah ia meringkas shalat (saat

pelaksanaan haji) ataukah menyempumakannya (tidak meringkas).

Perbedaan pendapat ini berkaitan dengan apakah meringkas shalat

(qashar) di Mina karena kaitannya dengan safar (perjalanan) ataukah

karena ia termasuk bagian dari rangkaian ibadah haji? Pendapat kedua

ini dipilih oleh Imam Malik. Tetapi Ath-Thahawi menanggapi bahwa

apabila benar demikian, niscaya penduduk Mina harus mengerjakan

shalat dengan sempruna, padahal tidak ada yang berpendapat

demikian. Sebagian ulama madzhab Maliki berkata, "Apabila
penduduk Makkah tidak boleh meringkas shalat di Mina" niscaya Nabi
SAW akan bersabda kepada mereka, 'Sempurnokanlah shalat knlian'.
Sementara jarak antara Makkah dan Mina tidak termasuk dalam

kategori jarak yang diperbolehkan untuk meringkas shalat. Maka, hal
ini menunjukkan bahwa mereka meringkas shalat (qashar) karena

berkaitan dengan ibadah haji." Namun argumentasi ini dijawab bahwa

Imam At-Tirmidzi telah meriwayatkan hadits Imran bin Hushain, '^fi

* if r:r; r1i if;.'#1 u- ,J:k": ;;rs; z<, db;- o€ ganwasanya

beliau biasa shalat di Malikah dua rakaat dan bersabda, "lYahai

penduduk Makkah, sempurnakanlah shalot kalian, ksrena
sesungguhnya kami adalah orang-orong yong sedang melakukan
perjalanan."). Seakan-akan beliau SAW tidak memberitahukan
kepada mereka akan hal itu ketika berada di Min4 karena cukup
dengan pemberitahuan saat berada di Makkah.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa jawaban ini cukup lemah,

sebab hadits tersebut diriwayatkan oleh Ali bin Zaid bin Jad'an,
seorang perawi yang lemah. Apabila riwayat tersebut akurat, maka

kejadian yang dimaksud terjadi pada saat penaklukan kota Makkatr,

sedangkan kisah Mina terjadi saat haji wada'. Maka, menjadi

keharusan untuk menjelaskan kembali hal itu, karena selang waktu
yang cukup lama. Disamping itu telah dijelaskan bahwa masalah ini
dibangun berdasarkan pendapat bahwa jarak antara Makkah dan Mina
tidak masuk dalam batas minimal diperbol meringkas shalat,
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padahal ini juga merupakan masalah yang diperselisihkan, seperti

akan disebutkan setelah satu bab.

tl3| "j (kemudian beliau meltyempurnakannya). Dalam riwayat

Abu Usamatr dari Ubaidillah yang diriwayatkan Imam Muslim

disebutkan, ti{t(gl..,l; ilr)i e ,p 6'"r ;.r o(a.:i ,P o*4d
i;tg) ,P i:bj p 1Xr*udian sesungguhnya Utsman shalat empat

rakaat. Mako lbnu lJmar apabila shalat bersama imom, beliau shalat

empat raksat; dan apabila sholat sendirian, beliau shalat dua rakaat).

Adapun yang menyebabkan Utsman tidak meringkas shalat saat di

Mina akan disebutkan pada bab "Meringkas Shalat Apabila Keluar

dari Tempatnya".

bti r; ;,r1 lpada saat yang paling aman). Dalam riwayat Imam

Muslim disebutkan dengan tambatran, tt!'e t iki 4;$q (Dan manusia

berada pada jumlah terbanyak dibandingkan yang pernah ada

sebelumnya). Riwayat ini memiliki hadits pendukung, yaitu hadits

Ibnu Abbas yang dikutip oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan

shahih oleh An-Nasa'i, yaitu dengan lafazh, 1k ,!l.{yt 1t;
r?g)uia; ,Xo' ljl.Jai-(Betiau keluar dari Madinah menuju Makkah,

tidak ada yang ditalati seloin Allah, dan beliau shalat dua ralcaat).

Hadits ini merupakan bantahan bagi mereka yang mengatakan

bahwa meringkas shalat (qashar) khusus dilakukan saat ada rasa takut.

Mereka yang berpendapat seperti ini berpegang dengan firman Allah

SWT, "Apabila kalian melakukan perjolanan di muka bumi, maka

tidak mengapa bagi kamu untuk meringkns shalat apabila knlian takut

diJitnah (mendapatkan cobaan) oleh orang-orang kafir". (Qs. An-
Nisaa'(4): l0l) Akan tetapi mayoritas ulama tidak berpegang dengan

makna implisit ayat ini.

Ada pula yang mengatakan makna "meringkas shalat" dalam

ayat itu adalah meringkas shalat menjadi satu rakaat ketika dalam

keadaan takut. Tapi pandangan terakhir ini kurang tepat berdasarkan
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riwayat yang dinukil oleh [mam Muslim melalui jalur Ya'la bin

Umayyah -beliau tergolong sahabat Nabi SAW- bahwa ia bertanya

kepada Umar tentang meringkas shalat pada saat safar, maka Umar
menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW dan beliau SAW

bersabda, '* U h, O:tai "i:,t 6rarknh yang Allah sedekahpan

fupada kalian). Hal ini sangat jelas menyatakan bahwa para sahabat

memahami ayat tersebut dalam arti meringkas shalat secara mutlak,

bukan khusus meringkas shalat dalam keadaan takut. Namun dalam
jawaban Umar mengisyaratkan pendapat yang kedua.

As-Sanaj meriwayatkan melalui jalur [smail bin Abi Khalid dari

Abu Hanzhalah (yakni AlHadzdza'), ia berkata; Aku bertanya kepada

Ibnu Umar tentang shalat pada saat safar lbepergian], maka beliau
menjawab, "Dua rakaat." Aku berkata, "Sesungguhnya Allah Azza wa

Jalla berfnrnan, 'Jika lumu merosa takut', (Qs. An-Nisaa'(4): l0l)
sedang saat ini kita berada dalam keadaan aman." Beliau berkata,

"Sunnah Nabi SAW." Keterangan ini juga mendukung pendapat

kedua.

d;3) '€rl ,t ^:o 
ht Cj otib 'i.'o3b 

", 
& (Utsman shatat

empat rakaat mengimami kami di Mina). Hal ini berlangsung setelah

beliau kembali dari melaksanakan manasik haji, ketika mukim di
Mina untuk melempar jumrah, sebagaimana yang akan disebutkan
pada riwayat Abbad bin Abdullah bin Zubair tentang kisah Muawiyah
setelah dua bab.

)Vk t ?g't yr( q C, '4t (atangkah bailorya bila bagianku

dori yang empat ral<aat ditukar dengan dua rakaat). Hal ini
menunjukkan bahwa Al Ashili berpendapat bolehnya tidak meringkas
(menyempurnakan) shalat saat di Mina. Sebab jika tidak, maka tidak
ada bagian untuk shalat empat rakaat ataupun yang lainnya, karena

shalat tersebut dianggap rusak. Hanya saja Ibnu Mas'ud mengucapkan

istirja ' (ucapan innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun), karena tidak
meringkas shalat saat di Mina menurut beliau telah menyelisihi
perbuatan yang lebih utama.
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Kesimpulan ini didukung oleh riwayat yang dikutip oleh Abu

Daud, ilui ,rl;ri '$b 'j ou;b dt - ,'i|ry Wrt ja ;i;*; St'ot

7 Ury, (bahwa lbnu Mas'ud melaksanakan shalat empat rakaat,

malra dilratakan kepadanya, "Engkau mencela Utsman kemudian

engkau shalat empat rakaat." Beliau berlrata, "Perbedaan adalah

buruk."). Sedangkan dalam riwayat Al Baihaqi disebutkan, ef\ jt
'JX1J' (Sesungguhnya aku tidak menyulrai perbedaan). Demikian

juga yang disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dari hadits Abu

Dzat.

Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Mas'ud tidak berkeyakinan

batrwa hukum meringkas shalat adalatr wajib, seperti yang dikatakan

oleh para ulama madzhab Hanafi serta disetujui oleh Al Qadhi Ismail

dari kalangan madztrab Maliki, ini juga merupakan salah satu

pendapat yang diriwayatkan dari Imam Malik dan Ahmad. Ibnu

Qudamatr berkata, "Pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad

membolehkan seseorang untuk memilih antara meringkas shalat atau

menyempurnakannya, meskipun menurutnya meringkas shalat adalah

leibh utama. Ini merupakan pendapat mayoritas sahabat dan tabi'in."

Imam Syaf i berhujjatr, bahwa hukum meringkas shalat

(qashar) adalah tidak wajib berdasarkan kesepakatan ulama. Apabila

seorang musafir mengikuti shalat orang-orang yang mukim, maka ia

harus shalat empat rakaat. Seandainya yang wajib bagi musafir adalah

meringkas shalat, niscaya ia tidak boleh bermakmum kepada orang

yang mukim.

Sementara Ath-Thahawi berkata, "Manakala sesuatu yang

fardhu itu harus dilaksanakan oleh orang yang diwajibkan

melakukannya dan tidak ada pilihan baginya untuk mengerjakan

sebagiannya saja -dan karena pilihan di sini khusus pada shalat-shalat

sunah- maka hal itu menunjukkan batrwa orang yang shalat tidak

mempunyai pilihan untuk melaksanakan dua rakaat atau empat

rakaat."
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Tetapi pendapat ini ditanggapi oleh Ibnu Baththal,

"Sesungguhnya kami mendapati perbuatan fardhu, dimana seseorang

boleh memilih antara mengerjakan keseluruhannya atau sebagiannya,

yaitu bermukim di Mina." Ad-Dawudi menukil dari Ibnu Mas'ud
bahwasanya beliau menganggap hukum meringkas shalat (qashar)

adalah fardhu. Namun hal ini masih perlu dianalisa, berdasarkan apa

yang telatr kami sebutkan.

Seandainya benar demikian, tentu Ibnu Mas'ud tidak akan

sengaja meninggalkan shalat fardhu dan mengerjakan shalat empat

rakaat, lalu mengatakan bahwa perbedaan itu adalatr sesuatu yang

buruk. Dampak perbedaan ini tampak pada saat seseorirng berdiri ke
rakaat ketiga dengan sengaja, dimana shalatnya menurut jumhur
ulama adalah sah, sedangkan menurut ulama madztrab Hanafi
shalatnya dianggap rusak (fasid) selama ia tidak duduk tasyahud.
Adapun yang menyebabkan Utsman tidak meringkas shalat saat di
Mina akan disebutkan setelah dua bab, insya Allah.

3. Berapa Lamanya Nabi SAW Bermukim Saat Melaksanakan
Haji

*i y \t ,* Uttf lu tLii ?nt *e, q& qt f
^11'; r\r,l; u',;X- oi',i;tt &r, o A ?), b.ie->r,

..5riJl

lrc tiru" A.s

1085. Dari Ibnu Abas RA, dia berkata, 'Nabi SAW datang
bersama para sahabatnya pada pagi hari keempat (bulan Dzulhijjah)
seraya mengucapkan talbiyah untuk haji. Maka beliau SAW
memerintahkan mereka agar menjadikannya sebagai umrah, kecuali
orang yang membawa hewan kurban."
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Riwayat ini dinukil pula oleh Atha' dari Jabir.

@:
(Bab berapa lama Nabi SAW bermukim saat melalrsanakan haji)

yakni sejak hari kedatangannya ke Makkatr hingga keluar darinya. Hal

itu telah dijelaskan ketika membicarakan hadits Anas pada bab

sebelumnya. Adapun maksud judul bab ini adalah, menjelaskan -apa
yang telah diterangkan- bahwa yang menjadi patokan dasar adalah

niat untuk bermukim di Makkah sebelum keluar menuju Mina

kemudian ke Arafah, dan ini berjumlah empat hari, sebab beliau

datang pada hari keempat dan keluar pada hari kedelapan. Beliau telah

shalat (fardhu) selama di Makkah sebanyak dua puluh satu shalat,

diawali dengan shalat Zhuhur pada hari keempat (bulan Dzhulhijjah)

dan diakhiri dengan shalat Zhuhur di hari kedelapan.r

Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah masa

mukim beliau di Makkah hingga akhirnya berangkat ke Madinah, dan

seluruhnya berjumlah sepuluh hari seperti pada hadits Anas. Meski

tidak ditegaskan dalam riwayat Ibnu Abbas tentang batas akhirnya,

namun hal itu dapat diketatrui dari fakta yang terjadi, sebab antara

masa beliau SAW masuk ke Makkatr hingga hari keberangkatan kedua

(Nafar Tsani) dari Mina ke Abthah semuanya adalah sepuluh hari.

I Apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar di sini perlu ditinjau kembali, karena telah dijelaskan
bahwa beliau SAW shalat Zhuhur pada hari kedelapan di Mina" seperti telah dinukil melalui
riwayat shahih dari Jabir dan selainnya. Atas dasar ini, maka pandangan yang orisinil adalah
beliau shalat di Makkah sebelum ke Mina sebanyak dua puluh shalat. Dimulai dengan shalat
Zhuhur di hari keempat dan diakhiri dengan shalat Subuh di hari kedelapan. Adapun shalat
Subuh di hari keempat telah diperselisihkan oleh para ulam4 apakah beliau SAW
melakukannya di Makkah atau di jalan menuju Makkah. lilallahu a'lam.
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4. Berapa Jarak Diperbolehkannya Meringkas Shalat? Nabi SAW
Menamakan Satu Hari Satu Malam Sebagai Safar

i;'i e )tF:t it:;; il; it' q, fG i.r: * ir.t c:rtj

U';'FL,fl';.
Biasanya lbnu Umar dan Ibnu Abbas RA meringO* ,nr", ,.*

tidak berpuasa pada jarak empat barid, yaitu sama dengan enam belas

farsakh.

:,Sv ;-'t *\t ,k dt'oi r:izbt €.r, * It f e6 *
'ti q: e"tYrf:'^>uif;t-r* o

1086. Dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, bahwasanya Nabi SAW
bersabda, "Janganlah seorang wanita bepergian serama tiga hari
lce c ual i b e r s ama mahr amnya."

y ,Ju'&': * ht J-. Ct * Li:L ?nt ue, ; i, *
rF €: t il tif ii';t ;*

U'f * t'* eG * y'+- * )dt i'*:';f u:t

*t*ht;6
1087. Dari lbnu Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Janganlah seorang wanita bepergian tiga hari kecuari bersama
mahramnya."

Riwayat ini dinukil pula oleh Ahmad dari lbnu Al Mubarak, dari
Ubaidillah, dari Nafi, dari [bnu Umar, dari Nabi SAW.

PATHI'L BAARI - I27



.-otv'J

,t ,'ru', y\t J:"Ut i6 'j6 
Li:"?nt ui'?;|i ,tj *

q"; ,; y, ;;i:;;')d',slt ;\t i;$ !u,/i :l;y .Un
,o,

.'ur>

"1) 
ei',*"4*t f w!:,bj f a z lztrz

-.-.r &.rtrL,.

to, \,4, .Il

1088. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata; Nabi SAW bersabda,
*Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan

hori ql(hir untuk bepergian dengan iarak perjalanan satu hari satu

molam dengan tidak bersama mahramnya."

Riwayat ini dinukil pula oleh Yahya bin Abu Katsir dan Suhail

serta Malik dari Al Maqburi, dari Abu Hurairatr RA.

@:
(bab berapa jarak diperbolehkannya meringkas shalat). Imam

Bukhari bermaksud menjelaskan jarak perjalanan seorang musafir

sehingga diperkenankan meringkas shalat, dimana hal ini termasuk

masalah yang banyak diperselisihkan oleh para ulama. Dalam masalah

ini, Ibnu Mundzir dan selainnya menyebutkan sekitar dua puluh

pendapat. Adapun jarak minimal yang disebutkan adalah satu hari satu

malam perjalanan. Sedangkan batas maksimalnya adalah selama

seseorang belum kembali ke negerinya. Imam Buklhari telah

menyebutkan judul bab dalam bentuk pertanyaan, lalu beliau

menyebutkan pernyatium yang mengindikasikan pandangan beliau

tentang jarak minimal perjalanan dimana seseorang diperkenankan

meringkas shalat, yaitu satu hari satu malam.

(dan Nabi SAll menamalran satu hari satu malam sebagai

safar).Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, ':lJil1 6'1" 

"tSt 
$afar

adalah satu hari satu malam). Namun dalam setiap salah satu dari
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keduanya terdapat penggunaan kata di luar makna yang sebenarnya.
Maksudnya, beliau sAw menamakan jarak tempuh selama satu hari
satu malam sebagai safar. Seakan-akan beliau hendak mengisyaratkan
hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah pada bab ini. Namun
sikap beliau dikritik, karena pada sebagian jalur periwayatan
disebutkan *tiga hori", sebagaimana Imam Bukhari telah
menyebutkan dari hadits Ibnu Umar. Kemudian pada sebagian riwayat
disebutkan " s e hari s emalam ", pada sebagiannya disebutkan ..sehari,,,

dan pada sebagian lagi disebutkan "semalam" dan o'satu barid,,.

Apabila lafazh "hari" dan "malam" dipahami secara mutlak,
yakni hari beserta malamnya atau malam beserta harinya, maka ruang
perbedaan akan menyempit, sehingga jarak tempuh paling minimal
yang diperkenankan melakukan safar adalah satu hari satu malam.
Akan tetapi kesimpulan ini disanggah oleh riwayat yang menyebutkan
lafazh "satu barid". Namun hal ini dapat dijawab seperti yang akan
disebutkan.

tt . ;i, itr ,ry: lb i.ti ; ;.t orsi ebnu umar dan rbnu

Abbas... dan seterusnya). Riwayat ini disebutkan dengan sanad yang
bersambung (maushul) oleh Ibnu Mudzir dari yazid bin Abi Hubaib,
dari Atha' bin Abi Rabah, bahwasanya Ibnu Umar dan lbnu Abbas
shalat dua rakaat dan tidak berpuasa pada jarak empat barid dan
selebihnya.

As-Sanaj meriwayatkan melalui jalur Amr bin Dinar dari lbnu
Umar yang sama seperti itu. Imam Syafi'i meriwayatkan dari Marik,
dari lbnu Syihab, dari Salim bahwa Ibnu Umar menunggang
(kendaraannya) ke daerah Dzaat An-Nashb, lalu beliau meringkas
shalat. Imam Malik berkata, "Jarak antara tempat itu dengan Madinah
adalah delapan belas mil." Sementara dalam kitab Al Muwaththa' dari
Ibnu Syihab, dari Salim, dari bapaknya, bahwasanya beliau biasa
meringkas shalat dalam perjalanan satu hari penuh. Melalui jalur
Atha' disebutkan, sesungguhnya Ibnu Abbas ditanya, ..Apakah kita
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meringkas shalat (dalam perjalanan) ke Arafah?" Dia menjawab,

"Tidak, akan tetapi ke Usfan, Jeddatr dan Thaif."

Telatr diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW,

seperti yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan Ibnu Abi Syaibatt

melalui jalur Abdul Wahhab dari Mujahid, dari bapaknya, dan Atha'

dari Ibnu Abbas, batrwasanya Rasulullah SAW bersabda, f i3,.1iti r;

ou3 Jt.'e q :;.'fti 1 ,;ri Cari:ar 
qfi Qaahai penduduk

Maklah, janganlah kalian meringlcas shalat pada jarak yang kurang

daripada empat barid, dori Makkah kc Usfan). Sanad riwayat ini
lemah, karena ada Abdul Wahab.

Kemudian Abdunazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari

Atha', dari Ibnu Abbas, dia berkata , '*b li ,ffr 4 
:ff Sf&lr b:#'t

,Vt t;ti C! Qanganlah lcalian meringkas shalat kecuali pada [iarak
perjalanan yang dapat ditempuh selamal satu hari, don shalat tidak
diringkas poda fiarak yang dapat ditempuhJ kurang dari satu hari).

Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibatr melalui jalur lain yang shahih dan

Ibnu Abbas, dia berkata, It y-11; i>rtfr |.7i 6t otot diringkas

pada perjalanan satu hari satu malam).

Berbagai versi riwayat ini mungkin untuk dipadukan dengan

mengatakan bahwa jarak empat barid mungkin ditempuh dalam satu

hari satu malam. Adapun hadits Ibnu Umar yang memberi keterangan

safar selama tiga hari, mungkin dapat dipadukan dengan mengatakan

bahwa sesungguhnya jarak yang dimaksud adalah sama, hanya saja

kecepatan tempuh setiap perjalanan berbeda-beda. Atau hadits itu
bukan untuk menjelaskan jarak perjalanan yang dapat disebut safar,

tetapi sebagai larangan bagi wanita untuk keluar mengadakan

perjalanan (safar) tanpa disertai mahramnya, sehingga terjadi
perbedaan lafazh riwayat tersebut.

Pendapat ini diperkuat, bahwa larangan bagi wanita untuk

melakukan safar tanpa disertai mahram adalah berkaitan dengan

waktu. Apabila jarak yang biasa ditempuh dalam beberapa saat saja,
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namun ia membutuhkan waktu untuk melaluinya selama satu hari satu

malam, maka larangan di atas tetap berlaku baginya. Demikian pula

apabila jarak yang biasa ditempuh selama setengah hari, namun ia
membutuhkan waktu selama dua hari, maka ia tidak boleh meringkas

shalat. Oleh karena itu, ada perbedaan antara keduanya.

Dalam hal ini batas minimal yang disebutkan adalah satu barid,
jika dapat dibuktikan keakuratannya. Ha[ ini akan kami terangkan
pada akhir pembahasan bab ini. Berdasarkan keterangan di atas, maka

pendapat para ulama madzhab Hanafi yang berpegang dengan hadits

Ibnu Umar bahwa jarak perjalanan yang diperbolehkan bagi seseorang

untuk meringkas shalat adalah perjalanan yang ditempuh selama tiga
hari tiga malam, adalah pandangan yang musykil. Terutama sekali bila
didasarkan pada pemikiran mereka bahwa yang menjadi pegangan

adalah pendapat dari sahabat, bukan apa yang diriwayatkannya.

Seandainya hadits tersebut menurut Ibnu Umar adalah menjelaskan
batas minimal perjalanan yang diperbolehkan meringkas shalat, tentu
beliau tidak akan menyelisihinya dan tidak akan meringkas shalat

pada perjalanan yang ditempuh selama satu hari penuh.

Kemudian tedadi perbedaan dari lbnu Umar -selain yang

disebutkan di atas- mengenai batas minimal tersebut. Abdurrzzaq
meriwayatkan dari lbnu Juraij, Nafi' mengabarkan kepadaku bahwa
jarak minimal perjalanan dimana Ibnu Umar meringkas shalat adalah

harta beliau yangada di Khaibar, sementara jarak antara Madinah dan

Khaibar sekitar 96 mil.

Waki' meriwayatkan melalui jalur lain, e.ri-|)r dt. y t 'U '#-
(bahwa lbnu Umar meringkas shalat kettka menempuh perjalanan
dari Madinah ke Suwaida'). Sedangkan jarak tempat tersebut dengan

Madinah sekitar 72 mil. Abdunazzaq meriwayatkan dari Malik, dari

Ibnu Syihab, dari Salim, dari bapaknya, bahwasanya lbnu Umar
melakukan pedalanan ke Riim dan beliau meringkas shalat.

Abdunazzaq mengatakan bahwa tempat itu terletak 30 mil dari

Madinah.
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Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Waki', dari Mis'ar, dari

Muharib, aku mendengar Ibnu Umar berkata, )qt q tb(Jit V'\ ;l
'p31i 6rtrngguhnya aku melakukan perjalanan sesaat di waktu siang

dan alu meringkas shalat).

Ats-Tsauri berkata, ..Aku mendengar Jabalah bin Suhaim,

bahwa ia mendengar Ibnu umar berkata, $bt ol-*t')'l '*; 'l

(Katau aku keluar dari Madinah sejauh satu mil, mako aku meringkas

shalat).

Sanadmuing-masing dari kedua riwayat ini adalatr shahih'

*'; '* 
+ ei (dan empat barid sama dengan enam belas

farsakh). Al fana' menyebutkan bahwa lafazh farsakh berasal dari

bahasa Persia yang disadur ke dalam batrasa Arab. Sattfarsakh adalah

tiga mil. Sedangkan satu mil dipermukaan bumi adalah batas akhir

pandangan mata, demikian yang ditegaskan oleh Al Jauhari. Ada pula

yang mengatakan bahwa satu mil adalatr apabila seseorang dilihat dari

jarak tertentu di permukaan bumi yang datar, maka dia tidak diketahui

apakatr laki-laki atau perempuffi, atau apakah ia mendekat atau

menjauh.

Irnam An-Nawawi mengatakan, bahwa satu mil sama dengan

enam ribu hasta, sedangkan satu hasta sama dengan dua puluh empat

jari, dan satu jari sama dengan erutm syair. Apa yang dikatakan An-

Nawawi merupakan pandangan yang masyhur. Ada pula yang

mengatakan jarak tersebut sama dengan dua belas ribu kaki manusia.

Ada yang mengatakan, jaraknya sama dengan empat ribu hasta.

Sebagian lagi mengatakan bahkan jaraknya sama dengan tiga ribu

hasta. Pendapat ini dinukil oleh penulis kitab Al Bayan. Pendapat lain

mengatakan, jaraknya sama dengan lima ratus (hasta), dan ini

dibenarkan oleh Ibnu Abdil Barr. Ada lagi yang mengatakan dua ribu

hasta. Di antara mereka ada yang mengatakan seribu langkah unta.

Kemudian ukuran hasta yang disebutkan oleh An-Nawawi batasannya

adalah apa yang dijelaskan oleh ulama selain beliau, yaitu hasta
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terbuat dari besi yang sekarang digunakan di Mesir dan Hijaz. Atas
dasar ini, maka satu mil dengan ukuran hasta dari besi -menurut
pendapat yang masyhur- adalah 5.250 (lima ribu dua ratus lima puluh)
hasta. Ini merupakan pelajaran sangat berharga, sangat sedikit ulama
yang membahasnya.

Imam An-Nawawi meriwayatkan bahwa para pengikut madzhab
zhahiiyah berpendapat, jarak minimal perjalanan diperbolehkan
meringkas shalat adalah tiga mil. Seakan-akan hujjah mereka dalam
hal itu adalah riwayat yang dikutip oleh Imam Muslim dan Abu Daud
dari hadits Anas, dia berkata, C? tit *: * h, e !, J:iJ tg
a.l'ut 7i - qtit ti - Jet * ?f (Biasanya Rasulullah sArttr

apabila lreluar menempuh perjalanan sejauh tiga mil -otau tiga
farsakh- maka beliau meringkas shalat).Ini merupakan hadits paling
shahih dan tegas dalam menjelaskan hal tersebut. Namun para ulama
yang tidak sependapat memahami bahwa yang dimaksud adalah batas
dimulainya beliau meringkas shalat, bukan batas akhir perjalanan.
Akan tetapi sangat jelas betapa pemahaman ini sangat jauh dari
kebenaran. Sementara Al Baihaqi telah menyebutkan dalam
riwayatnya melalui jalur ini bahwa yahya bin yazid (perawi hadits
tersebut dari Anas) berkata, "Aku bertanya kepada Anas tentang
meringkas shalat dan saat itu aku akan keluar menuju Kufah -yakni
dari Bashrah- apakah aku shalat dua rakaat dua rakaat hingga aku
kembali. Anas berkata..." lalu disebutkan hadits di atas. Nampak dari
sini bahwa beliau bertanya kepada Anas tentang bolehnya meringkas
shalat saat safar bukan tentang tempat di mana harus mulai meringkas
shalat.

Pendapat yang shahih dalam masalah ini adalah bahwa ia tidak
terkait dengan batasan jarak tertentu, tapi berkaitan dengan batas
negeri dimana seseorang keluar darinya. Al eurthubi membantah
bahwa riwayat tersebut diragukan sehingga tidak dapat dijadikan
hujjah untuk menetapkan jarak tersebut dengan tiga farsakh, sebab
tiga mil telah tercakup dalam tigafarsakh tersebut. Ibnu Abi syaibah
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meriwayatkan dari Hatim bin Ismail dari Abdunahman bin Harmalah,

dia berkata, o'Aku berkata kepada Sa'id bin Musayyab, 'Apakah aku

boleh meringkas shalat serta tidak berpuasa (Ramadhan pada jarak

satu barid dari Madinah?' Beliau menjawab, 'Ya'."

$ ^ilt 
'af;l ;r:3 1 ganganlah seorang wanita bepergian

selama tiga hari). Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Adh-

Dhahhak bin Utsman dari Nafi' disebutkan, )q ?}*ip lperialanan

tiga malam). Hal ini mungkin untuk dipadukan batrwa yang dimaksud

adalatr satu hari beserta malamnya, dan sebaliknya.

{}; q) C 
'll (kecuali bersama mahramnya)' Dalam riwayat

Abu Dzar dari Al Ashili disebutkan, ?F ils W" \l (Kecuali ada

bersamanya mahramnya). Yang dimaksud dengan mahram adalah

laki-laki yang tidak halal menikatrinya. Dalam hadits Abu Sa'id yang

dikutip oleh Imam Muslim dan Abu Daud disebutkan, \i Ai Wi 11.

q iF i\ '3i rlll \t Q\:) il {,Vi (Kecuati ada bersamanva

bapabtya, saudara laki-lakinya, suaminya, anak laki-lakinya, atau

laki-l aki yang me nj adi mohr amnya).

;rtt 7'St, !u, ql |14 ,Y- 1 (tidak halal bagi wanita yang

beriman kepada Allah dan hari akhir). Secara implisit larangan

tersebut khusus bagi wanita-wanita yang beriman, tidak termasuk di

dalamnya wanita-wanita kafir baik dari golongan ahli Kitab maupun

yang memerangi Islam. Demikian pendapat sebagian ulama. Namun

hal ini mungkin dijawab, bahwa keimananlah yang akan menjadi

landasan perintah syariat dalam hal ini; atau mungkin juga sifat

tersebut disebutkan untuk mempertegas haramnya melakukan hal itu,

bukan untuk mengeluarkan apa yang bukan termasuk dalam cakupan

nash.l{allahu a'lam.
!,.t .,.. , .(Li"f W d -yt y- {4 Qterialanan sejauh satu hari satu

malam tidak ada bersamanya mohram). Riwayat ini dijadikan dalil

dilarangnya bepergian (safar) bagi wanita tanpa disertai mahramnya,
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dan ini menjadi ijma' ulama selain safar untuk menunaikan ibadah

haji dan umrah, serta keluar dari negeri kesyirikan. Di antara ulama

ada yang menjadikan mahram bagi wanita sebagai syarat haji, seperti

yang akan dibahas.

5. Meringkas Shalat Apabila Keluar Dari Tempatnya

t"ri ,- jt ,s';';:t';"- *; ir ,f, ly eri 'i. * e;;
.ti.[;'.r ,L t',iu' ,Ilii ,lt, ,i 34 g*;

Ali bin Abu Thalib RA keluar lalu meringU* rnur",, sementara

ia masih melihat rumah-rumah. Ketika kembali dikatakan kepadanya,

"Ini Kufah". Dia berkata, "Tidak, hingga kita memasukinya."

it * 4t {'^Y:r .); ,Jv & ht ue, ly i i,V
#S', zp,jtqtr r;,'ri *yiJit *

1089. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Aku shalat Zhuhur
bersama Nabi SAW di Madinah sebanyak empat rakaat dan di Dzul
Hulaifah sebanyak dua rakaat."

'-'j(' ,;* r'*; t, J\i i,l,rt,Uu W ht ;Fb) e:*G f
Jt:. 6 .';j'-il.'6','e 11, Jo .raAt i:rG *::0 fu; 

^2.iiLiifi 6 u:rii,i,i rF a$G

1090. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Pada u*utryu ,nau,
difardhukan dua rakaat, maka shalat Safar ditetapkan (seperti itu)
sedangkan shalat (saat) mukim dilaksanakan secara sempurna (tidak
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diringkas)." Az-Zuhi berkata, *Aku berkata kepada Urwah, 'Ada apa

dengan Aisyah sehingga menyempumakan (tidak meringkas) shalat?'

Dia menjawab, 'Beliau menakwilkan seperti penakwilan lJtsman'."

@:
(Bab meringkas shalat apabila keluar dari tempatnya). Yakni

apabila seseorang hendak safar, maka ia boleh meringkas shalat

setelah keluar dari negerinya. Para ulama berselisih pendapat dalam

masalah ini. Ibnu Mundzir berkata, "Ulama sepakat bahwa orang yang

ingin bepergian boleh meringkas shalat apabila telah melewati seluruh

rumah di tempat yang ditinggalkannya. Tapi mereka berbeda pendapat

tentang meringkas shalat sebelum melewati seluruh rumah di negeri

yang ditinggalkan. Dalam hal ini mayoritas ulama membolehkan

untuk meringkas shalat setelatr melewati seluruh rumah di negeri itu.
Sedangkan sebagian ulama Kufah membolehkan shalat dua rakaat,

meskipun masih di tempat tinggalnya. Lalu sebagian mereka

mengatakan, apabila orang yang hendak bepergian itu telah menaiki
kendaraannya, maka ia boleh meringkas shalat."

Ibnu Mundzir mendukung pendapat pertama, dengan alasan

bahwa ulama sepakat membolehkan seseorang untuk meringkas shalat

apabila telah melewati seluruh rumah di negeri yang ditinggalkannya.

Lalu mereka berbeda pendapat tentang meringkas shalat sebelum

meninggalkan seluruh rumah di tempat yang ditinggalkannya,

sehingga seseorang tetap menyempumakan (tidak meringkas) shalat

menurut hukum asal sampai ia benar-benar diperbolehkan meringkas

shalat. Beliau (Ibnu Mundzir) berkata, "Aku tidak mengetahui Nabi
SAW meringkas shalat pada satu pun di antara perjalanan beliau

melainkan setelah keluar dari Madinah."
'E 

e', ili ,or3, 
's'J- h'*i'^:b ltr u1: l-L s.i U * e;3

tpr6 e , iSa ,fi!<lt :y ,{ (Ati RA ketuar lotu meringkas shatat,

sementaro ia masih melihat rumah-rumah. Ketika kembali dikntakan
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kepadanya, "Ini Kufoh." Beliau berknta, "Tidah hingga kita
memasukinya."). Riwayat ini disebutkan dengan sanad maushul oleh
Al Hakim dari Ats-Tsauri, dari Waqa' bin Iyas, dari Ali bin Rabi'ah,

dia berkata, j ,C'At ,sj ',y-;: al,:ar eAii /6 gj i ,* e V?
CA, ,sj'$;1 al'lar €*i Vqi (Kami keluar bersama Ali bin Abi

Thalib, lalu kami meringkas shalat sedang kami masih melihat rumah-
rumah (di Kufah). Kemudian lcami kembali dan meringkas shalat,
s edang lrami me lihat rumah-rumah\.

Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalur Yazid bin Harun dari

Waqa' bin tyas dengan lafazh, ji:y, su;lr #'&,fi * t $r"

'rjf i>Alr ,t{ja> IF, jlt-piUrtit,F ,ilrr);;;;r,r.lti -ptlJr
qteu ;i ,\ ,jti ,ii,rlalr y'i ,ii'j<ir :y eit'*i u- qxami tretuar

bersama Ali menuju ke arah ini -beliau mengisyaratknn dengan
tangannya ke Syam- lalu beliau shalat dua rakaat dua rakaat hingga
ketilu lcami kcmbali, dan lcami telah melihat Ku/bh woktu shalat
masuk. Merelm berkata, "llahai Amirul mukminin, ini Ku/ith,
sempurnakanlah shalat." Beliau berkata, "Tidak, hingga kita
memasukinya.").

Ibnu Baththal memahamilafazht<)rfi ;i ,\ (tidak, hingga kita

memasukinya), bahwa Ali bin Abu Thalib mengakhirkan shalat hingga
masuk ke Kufah. Beliau berpendapat bahwa apabila Ali segera

melaksanakan shalat dan meringkasnya, maka itu diperbolehkan.
Tetapi beliau lebih memilih untuk tidak meringkas shalat, sebab waktu
shalat masih panjang. Berdasarkan konteks riwayat Ali, jelas bahwa
maksud yang sebenarnya berbeda dengan apa yang dipahami oleh
Ibnu Baththal. Sebenamya maksud perkataan mereka "Ini Kufah",
yakni sempurnakanlah shalat. Maka Ali menjawab, *Tidak, hingga
kita memasukinya", yakni kita tetap akan meringkas shalat hingga
memasuki Kufah. Sebab selama kita belum memasukinya, maka kita
tetap sebagai musafir.

FATHT'L BAARI - I37



ips')-i;iut s*;d.i?-lu,Pj y h' .,r; 4te'aut *
(Alat shalat Zhuhur bersama Nabi SAW di Madinah sebanyak empat

ralraat dan di Dzul Hulaifah sebanyak dua rakaat). Dalam riwayat Al

Kasymihani disebutkan,,;;St aii$r ,'t* Hl$ (Dan Ashar di Dzul

Hulaifah sebanyak dua raftaat). Lafazh ini tercantum dalam riwayat

Imam Muslim, demikian pula dalam riwayat Abu Qilabah dari Anas

yang dikutip oleh Imam Bulirhari dalam pembatrasan tentang haji.

Hadits ini dijadikan dalil bolehnya meringkas shalat ketika

mengadakan perjalanan yang singkat, sebab jarak antara Madinah

dengan Dzul Hulaifah adalah enam mil. Tapi argumentasi ini

ditanggapi bahwa Dzul Hulaifah bukan alJrir dari perjalanan tersebut,

batrkan beliau SAW keluar ke Dzul Hulaifah dalam rangkaian

pedalanannya menuju Makkah. Lalu kebetulan beliau SAW singgatr

di tempat itu ketika waktu shalat Ashar masuk, maka beliau SAW

meringkasnya dan tetap meringkas shalat hingga kembali.

Korelasi atsar Ali dengan hadits Anas dan hadits Aisyah adalah,

atsar Ali menunjukkan batrwa meringkas shalat disyariatkan apabila

seseorang telah keluar dari negeri yang ditinggalkannya, sedangkan

kenyataan batrwa Nabi SAW tidak meringkas shalat hingga sampai di

Dzul Hulaifah adalah karena sebelumnya tidak ada tempat yang

disinggatrinya dan belum ada waktu shalat yang masuk sebelum itu.

Hal ini didukung oleh hadits Aisyah yang menyinggung keterkaitan

hukum dengan safar dan mukim. Manakala ada safar, maka

disyariatkan untuk menyempurnakan shalat. Lanjutan hadits ini

dijadikan dalil bahwa seseorang yang hendak safar tidak boleh

meringkas shalat hingga keluar dari negerinya, berbeda dengan

pendapat sebagian ulama salaf yang membolehkan meringkas shalat

meski masih berada di rumatrnya. Hadits ini menjadi dalil yang

mematahkan pandangan Mujahid, dimana ia berkata, "Orang yang

hendak safar tidak boleh mulai meringkas shalat hingga masuk malam

hari."
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. r'ala o'fii lmaka shalat safar ditetapkan [seperti itu). Hal

ini telah dijelaskan pada bagian awal pembahasan tentang shalat.

Lafazh "difardhukan dus rakaat" menjadi dalil bahwa shalat bagi
musafir harus diringkas. Namun pandangan ini dibantah, karena

bertentangan dengan firman Allah, "Malm tidak oda dosa bagi kamu

untuk meringkns shalat." (Qs. An-Nisaa'(4): 101)

Sebagian ulama memahami lafazh "difardhukarz" dalam arti
ditetapkan. Ath-Thabari berkata, "Maknanya bahwa apabila musafir
memilih untuk meringkas shalat, maka itu adalah fardhu baginya."
Namun dalil paling kuat untuk menafsirkan hadits Aisyah ini adalah

sikap beliau sendiri yang menyempurnakan (tidak meringkas) shalat

saat safar, sebagaimana diriwayatkan oleh Az-Z;r*rri dari Urwah.
'ot,*b 'J\A 6 iifi getiau menalcwilknn seperti penalwilan

Utsman). Ini merupakan bantahan bagi mereka yang mengatakan

bahwa Utsman menyempurnakan (tidak meringkas) shalatnya karena
beliau beristri di Makkah, atau karena beliau adalah amirul mukminin
dan semua tempat adalah negeri baginya, atau beliau berniat untuk
bermukim di Makkah, atau karena beliau memiliki tanah baru di
Mina, atau karena beliau biasa mendahului manusia ke Makkah.
Semua itu tidak terdapat pada diri Aisyah dan kebanyakan di
antaranya tidak memiliki dalil, bahkan hanya berdasarkan dugaan
belaka.

Kemungkinan pertama tertolak, karena Nabi SAW biasa
melakukan perjalanan bersama istri-istrinya dan meringkas shalat.

Sedangkan kemungkinan kedua dikatakan, bahwa Nabi SAW lebih
pantas dalam hal tersebut. Kemungkinan ketiga dikatakan, bahwa
bermukim di Makkah haram bagi kaum Muhajirin, seperti yang akan
diterangkan pada hadits Alla' bin Al Hadhrami dalam pembahasan

tentang Al Maghazi (peperangan). Kemungkinan keempat dan kelima
tidak dinukil, maka tidak perlu dibahas.

Meskipun kemungkinan pertama itu dinukil dan diriwayatkan
oleh Imam Ahmad dan Al Baihaqi melalui hadits Utsman, dan
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bahwasanya ketika beliau shalat empat rakat di Mina lalu manusia

mengingkarinya, maka beliau berkata, "Sesungguhnya aku beristri di

Makkah ketika aku datang, dan sesungguhnya aku mendengar

Rasulullah SAW bersabda, #,{tu ,rtd-'6ti 2*,Yk';,, (Barangsiapa

yang beristri di suatu negeri, maka ia shalat sebagaimana shalat

orang yang mukim). Tapi hadits ini tidak shahih, karena sanad-nya

munqathi' (terputus), dan di antara para perawinya terdapat perawi

yang tidak dapat dijadikan hujjah. Di samping itu, tertolak dengan

perkataan Urwah, "Sesungguhrrya io menakwilkan sebagaimana

penah,tilan Utsman". Tidak diperbolehkan bagi Aisyah untuk

bersuami, maka hal ini menunjukkan kelemahan riwayat tersebut.

Kemudian tampak bagiku batrwa mungkin maksud Urwatr

dengan perkataannya "sebogaimana penalwilan Utsman", yakni

menyamai Utsman dalam menyempurnakan (idak meringkas) shalat

atas dasar takwil (intepretasi), bukan berarti sama dalam alasan

penakwilan. Untuk memperkuat pandangan ini, bahwa sebab-sebab

yang menjadi alasan penakwilan Utsman sangat berbeda dengan

penakwilan Aisyah, Ibnu Jarir meriwayatkan dalam tafsir surah An-

Nisaa', ,P dt ot,JtW,j*,.rif ,r;ii Pt i,rli;ius -l;,ab oi

t$l oiw}4t ,Ja;- osi i;,C i,,i pi y hr lsrrurgguhnya

Aisyah biasa shalat empat rakaat saat safar. Apabila mereka

mempertanyakan hal itu, maka beliau berkata, "Sesungguhnya Nabi

SAI{ berada dalam keadaan takut dan dalam peperongon, maka

apakoh lralian berada dalam keadaon takut?") Ada pula yang

mengatakan sehubungan dengan penakwilan Aisyah, bahwa beliau

tidak meringkas shalat saat dalam perjalanannya menuju Bashrah

untuk memerangi Ali, sedangkan meringkas shalat menurut beliau

adalah dalam rangka perjalanan ketaatan. Kedua pendapat ini adalah

batil, terutama pendapat yang kedua. Barangkali perkataan Aisyah ini
menjadi sebab pada hadits Haritsah bin Wahab yang disebutkan dua

bab sebelumnya. Adapun "sebab" yang dinukil adalah, bahwa Utsman

menyempurnakan shalat karena beliau berpandangan bahwa
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meringkas shalat adalah khusus bagi mereka yang sedang bergerak

dalam perjalanan. Sedangkan orang yang telah menetap di suatu

tempat dalam perjalanannya, maka hukumnya sama dengan hukum
orang yang mukim, ia harus menyempurnakan shalat Cidak
meringkas).

Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
dengan sanad yang hasan dari Abbas bin Abdullah bin Az-Zubair, dia
berkata, "Ketika Muawiyatr datang kepada kami untuk menunaikan
ibadah haji, beliau shalat Zhuhur dua rakaat di Makkah, kemudian
pergi menuju Dar An-Nadwah. Lalu Marwan masuk menemuinya
bersama Amr bin Utsman, keduanya berkata, 'sungguh engkau telah
mencela urusan anak pamanmu bahwa beliau telah menyempurnakan
shalat." Beliau berkata, "sesungguhnya Utsman saat datang ke
Makkah melaksanakan shalat Zhuhur, Ashar serta Isya' empat rakaat
empat rakaat. Kemudian ketika keluar ke Mina dan Arafah, beliau
meringkas shalat. Apabila telah selesai melakukan amalan haji dan
tinggal di Mina, beliau menyempurnakan shalat."

Ibnu Baththal berkata, "Alasan yang benar mengenai hal itu
adalah; Utsman dan Aisyah berpandangan bahwa Nabi SAW
meringkas shalat karena beliau hendak mengamalkan sesuatu yang
mudah bagi umatnya. Maka, keduanya mengambil yang lebih berat
untuk diri mereka berdua." Pandangan ini dibenarkan oleh sejumlah
ulama, dan yang terakhir di antara mereka adalatr Al Qurthubi. Akan
tetapi alasan yang sebelunnya lebih tepat, karena adanya penegasan
perawi tentang sebab perbuatan tersebut.

Adapun riwayat yang dinukil oleh Abdwrazzaq dari Ma,mar,
dari Az-zuhri, bahwa utsman menyempurnakan shalat karena beliau
bemiat untuk bermukim setelah haji, adalah riwayat ydng mursal. Di
samping itu dijelaskan bahwa bermukim di Makkah bagi kaum
Muhajirin adalah haram hukumnya, sebagaimana akan dibicarakan
pada hadits Alla' bin Al Hadhrami dalam pembahasan tentang Al
Moghazi (peperangan).
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Telah dinukil melalui riwayat yang shahift bahwa Utsman tidak

memberangkatkan kaum wanita kecuali di atas punggung untanya.

Telah disebutkan pula dari Utsman bahwa beliau berkata saat

terkepung (saat itu Al Mughirah berkata kepadanya, "Naiklah

kendaraan dan berangkatlah ke Makkah.") "Aku tidak akan

meninggalkan negeri hijrahku." Di samping kejanggalan ini, dalam

riwayat Ma'mar dan Az-Zu/ini, AySrb juga meriwayatkan keterangan

dari Zufui yang menyelisihinya. Ath-Thahawi dan selainnya

meriwayatkan melalui jalur ini dari A-Zuhri, dia berkata, "Utsman

shalat empat rakaat di Mina karena orang-orang Arab dusun banyak

yang berdatangan pada tahun itu, maka beliau hendak mengajari

mereka bahwa shalat (sebenarnya) adalah empat rakaat."

Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalur Abdurahman bin

Humaid bin Abduratrman bin Auf, dari bapaknya, dari utsman,

bahwasanya beliau menyempurnakan (tidak meringkas) shalat di

Mina, kemudian berkhutbah dan berkata, "Sesungguhnya meringkas

shalat adalah sunah Rasulullatr SAW dan kedua sahabatnya. Akan

tetapi telah banyak kaum awam yang datang, maka aku khawatir bila

mereka mengikutinya."l

Ibnu Juraij meriwayatkan bahwa seorang Arab badui menyeru

kepada Utsman di Mina, "Wahai Amirul Mukminin, engkau

senantiasa mengerjakan shalat sejak aku melihatmu pada tahun

pertama sebanyak dua rakaat."

Jalur-jalur periwayatan hadits ini saling mendukung satu sama

lain, dan tidak ada halangan bila hal ini merupakan penyebab beliau

menyempurnakan shalat (tidak meringkas). Di samping itu, tidak pula

bertentangan dengan alasan sebelumnya, bahkan semakin mendukung

pandangan tersebut dari sisi bahwa keadan mukim di suatu tempat saat

safar lebih dekat di-qiyas-kan kepada orang yang mukim

sesungguhnya. Berbeda halnya dengan orang yang sedang bergerak

dalam perjalanan, dan inilah faktor yang mendasari ijthad Utsman.

I Maksudnya beliau khawatir bila orang-orang awam akan mengerjakan shalat dua rakaat

terus-menerus. meski tidak dalam keadaan safar. lhailahu a'lam.Peneti.
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Adapun mengenai sebab Aisyah menyempurnakan shalat telatr

diterangkan dalam riwayat Al Baihaqi melalui jalur Hisyam bin

Urwah, dari bapaknya, batrwasanya beliau biasa shalat dalam

perjalanan sebanyak empat rakaat, maka aku berkata, "Sekiranya

engkau shalat dua rakat." Beliau berkata, *Wahai anak saudara

perempuanku, sesungguhnya ia tidak menyusahkan bagiku." Sanad

riwayat ini adalah shahih. Maka, hal ini menunjukkan, beliau

berpandangan batrwa meringkas shalat adalatr rukhsah (keringanan),

sedangkan menyempurnakan shalat bagi yang tidak keberatan adalah

lebih utama.

Adapun dalil yang mendukung pandangan jumhur ulama adalah

riwayat yang dikutip oleh Abu Ya'la dan Ath-Thabari dengan sanad

yangjayyid (baik) dari Abu Hurairah bahwasanya dia melakukan safar

bersama Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Maka mereka semua

mengerjakan shalat dua rakaat ketika keluar dari Madinatr ke Makkah

hingga kembali ke Madinatr, baik saat sedang bergerak dalam

perjalanan maupun saat mukim di Makkah.

Al Karmani mengatakan secrua ringkas, "Para ulama madztrab

Hanafi berpegang dengan hadits Aisyah, bahwa yang harus dilakukan

ketika safar adalah mengerjakan shalat empat rakat menjadi dua

rakat." Lalu Al Karmani menanggapi hal ini bahwa apabila hadits

tersebut dipahami sebagaimana makna lahiriahnya, niscaya Aisyah

tidak akan menyempurnakan shalatnya (yakni mengerjakannya empat

rakaat). Sementara menurut dasar pemikiran mereka bahwa yang

menjadi pegangan adalah pendapat perawi, jika terjadi pertentangan

dengan apa yang diriwayatkannya.

Sesungguhnya makna lahiriah hadits bertentangan dengan

makna lahiriah Al Qur'an, sebab makna lahiriah hadits menyatakan

bahwa shalat yang difardhukan pada awalnya adalah dua rakaat,

demikian juga dalam safar. Sedangkan makna lahiriah Al Qur'an
menyatakan bahwa shalat pada awalnya adalah empat rakaat, dan

setelah itu dikurangi.Lafazh "Shalat" dalam hadits tersebut mencakup

semua shalat yang lima waktu. Namun hal ini dibatasi bahwa shalat
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Maghrib tidak termasuk dalam cakupan hadits tersebut, begitu pula

dengan shalat Subuh yang tidak mengalami penambahan meskipun

bagi orang yang mukim. Al Karmani berkata, *Lafazh umum yang

dibatasi cakupannya maka indikasinya menjadi lemah, hingga terjadi

perbedaan pendapat apakah ia masih dapat dijadikan sebagai hujjah

atau tidak."

6. Shalat Maghrib [Tetapl Dilaksanakan Tiga Rakaat Ketika
Safar

\t ,* it J't- ,:-rf , :Sv t i:, ?nr €.rr'# i yt * t
t+;.'€;" ,h a;dt ?i- /, e'-st'^t;i rit *': &
'^t;;- r:* ht uir';L '; y, fb ortj :lL JC .:4t ;i

.'!rr'^l;iriy

1091. Dari Salim, dari Abdullah bin Umar RA, dia U"rt utu,

"Aku melihat Rasulullah SAW apabila terburu-buru dalam perjalanan,

maka beliau mengakhirkan shalat Maghrib hingga mengumpulkannya

(menjamak) dengan shalat [sya'." Salim berkata, "Abdullah biasa

melakukannya apabila beliau terburu-buru dalam perj alanan. "

'; '.*-v-t i:; \t n, * it t:tt :lL JC 

=V 
it *

'rk') .r/t'; itlir:rsuiv 9|;irr:v$ 7/t
:4 iJw .i:y,ar ,'i'.iIi y gri *,a;b ::';t *'aF"t
.t t ., .t ,'i ii i; ; ,oG \i ,h ,L & 'a ,Jd .;>"at |ai
'J$i .'-)t'^t;i ti\;U *'t *ht 'u"otr 

.*;?, tk :Jv
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'q-il: .?i jJt,'^iriitit;-:.;;h' * CtUL
g;,iWiqt'e_ ,b ,**! :&i '.i,Ab|

.yt :'; i tF. & :4t :;'ii r't,:&. i
1092. Dari Salim, dia berkata; biasanya Ibnu Umar RA

mengumpulkan antara shalat Maghrib dan Isya' di Muzdalifah. salim
berkata, "Ibnu umar mengakhirkan pelaksanaan shalat Maghrib, dan
beliau diseru agar menolong istrinya, Shafiyah binti Abu ubaid. Maka
aku berkata kepadanya, 'shalat'. Beliau berkata, 'Berjalanlah,. Aku
berkata kepadanya, 'shalat'. Beliau berkata, .Berjalanlah,. Hingga
beliau berjalan dua atau tiga mil kemudian turun dan shalat, kemudian
beliau berkata, 'Demikian aku melihat Nabi SAW shalat apabila
terburu-buru dalam perjalanannya'." Abdullah berkata, "Aku melihat
Rasulullah sAw apabila terburu-buru dalam perjalanan, maka beliau
mengakhirkan pelaksanaan shalat Maghrib, lalu mengerjakannya tiga
rakaat kemudian salam. Setelah itu diam sejenak hingga qamat untuk
shalat Isya' dilakukan, lalu beliau mengerjakannya sebanyak dua
rakaat kemudian salam. Beliau tidak mengerjakan shalat sunah setelah
Isya' hingga beliau shalat di tengah malam.,,

Keterangan Hadits:

(Bab shalat maghrib [tetapJ dilaksanakan tiga rakaat t@tika
safar) yakni shalat ini tidak diringkas. Ibnu Mundzir serta ulama
lainnya menukil adanya ijma' mengenai hal itu. Imam Bukhari
bermaksud bahwa hadits-hadits yang bersifat mutlak pada perkataan
perawi "Beliau biasa shalat saat safar dua ralraat" dipahami di bawah
konteks hadits yang memiliki batasan (muqayyad), Iain halnya dengan
shalat Maghrib. Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur Tsumamah
bin Syurahbil, dia berkata, ,j6 t,if-l,ir 'all t; ,'Cii 7 dt C '*?
# ylt a:yr- lt,;'tsr f rir* pergi tcepada lbnu (Jmar dan

\. to.
:4lll J,
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berlrata, "Apakah shalat musafir?" Beliau meniawab dua rakaat,

lrecuali shalat Maghrib yang tetap dilalatkan tiga raknat.").

Pt e?t'iWi tillapabita ia terburu-buru dalom perjalanan

saat safor). Hal ini tidak termasuk orang yang terburu-buru yang tidak

sedang melakukan safar, seperti orang yang berada di kebun yang

terletak di luar daerah.

,nt ii * tA u! Otngga beliau berjalan dua atau tiga mi[).

lmam Bukhari meriwayatkan dalam bab "Bersegera dalam

Perjalanan" pada pembahasan tentang jihad melalui jalur Aslam, dia

berkata, "Aku pernah bersama Abdullah bin Umar di suatu jalan di

Makkah, lalu sampai kepadanya (berita) tentang Shafiyatr binti Abu

Ubaid bahwa beliau sedang sakit keras, maka beliau mempercepat

perjalanan hingga setelah cahaya merah di ufuk telah hilang, beliau

turun lalu shalat Maghrib dan Isya' dengan menjamaknya."

Riwayat ini menentukan safar yang dimaksud, waktu mereka

berhenti, serta menjamak kedua shalat tersebut. Sementara An-Nasa'i

dalam riwayatnya menjelaskan batrwa Shafiyah mengirim surat

kepada lbnu Umar untuk mengabarkan kepadanya tentang keadaan

Shafiyah. Demikain juga yang diterangkan dalam riwayat lmam

Muslim dari Nafi', dari lbnu Umar.

Dalam riwayat Abu Daud melalui jalur ini disebutkan, & tli
V ihv tt;.t JY i|$ 'i.jai',ii$' 'av ?ettau berjalan hingga

hilang mega merah dan bintang telah bermunculan, maka beliau

turun lalu mengerjakan kBdua shalat (maghrib dan Isya') sekaligus).

Dalam riwayat An-Nasa'i melalui jalur ini disebutkan, tll 
'?

"r;;'6;2st ,ert; i2 "*ir iti( P q,;rt tu Ji *, ii e uu

(Hingga l@tika berada pada akhir mega merah, beliau turun lalu

shalat Maghrib, kzmudian qamat untuk shalat Isya' sementara mego

merah telah hilang, maka beliau shalat Psya'J mengimami kami).
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Riwayat ini dipatrami sebagai kejadian lain, dan hal itu
diindikasikan oleh bagian awal hadits , b')l U-i- * e * /.t {'*|?
'i 1,1*u keluar bersama lbnu (Jmar dalam suatu perjalanan dimana

dia hendak pergi ke tanah miliknya). Sementara para perawi pertama

mengatakan bahwa yang demikian terjadi ketika beliau kembali dari

Makkah. Maka, hal ini menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi lebih
dari satu kali.

Sehubungan dengan persoalan ini, dinukil pula dari Imran bin
Hushain, dia berkata, \t,#r"t, rl *t y in' ,* lt l?,t jt t
q{t (Rasulullah SAW tidak pernah melakukan perjalanan

melainlran shalat dua rakaat, kecuali [shalatJ Maghrib). Riwayat ini
dinyatakan sebagai hadits shahih oleh At-Tirmidzi.

AlBazzar meriwayatkan dari Ali, dia berkata, ilt J*:e'*i:"
W q-i*Jr ll f , .ijJt ala pi y ir' .p (Aku mengerjatwn

bersama Rasulullah SAIY shalat safar dua rakaat, kecuali Maghrib
tiga rakaat). Begitu pula telatr dinukil dari Khuzaimatr bin Tsabit,
Jabir serta selain keduanya, dan dari Aisyah seperti telah disebutkan
pada bagian awal pembahasan tentang shalat.

7. Shalat Sunah (Tathawwu') Di Atas Hewan dan Ke Arah Mana
Saja Hewan Itu Menghadap

.a?, lu ^ri * a;, ; lG u.ar *,o cr
,o

:4;+y5,*F.*t
1093. Dari Abdullah Ui, A*ir, dari bapaknya, dia berkata, "Aku

melihat Nabi SAW shalat di atas untanya ke mana untanya
menghadap dengannya."

*\t;b dt
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ht;^- o;r',ti;?i yt*;1G"oi;;7t * i y'*
y'* €4t,;3Lfit Si.oc &3*

1094. Dari Muhammad bin Abdunahman bahwa luUi, Uin

Abdullah mengabarkan kepadanya, "Nabi SAW biasa shalat sunah

(tathawwu'), sedang beliau menunggang (hewan) --dengan
menghadap- ke arah selain kiblat."

';7i ^1 tt ,* P Lii, ht €..r'* it orsj :)u e6'*
'^t;r:- og et y\t * 4t'oi';i;ta:l;

1095. Dari Nafr', dia berkata, "Biasanya Ibnu Umar RA shalat

di atas untanya serta melakukan shalat witir di atasnya, dan dia
mengabarkan batrwa Nabi SAW biasa melakukannya."

Keteransan Hadits:

Ibnu Rasyid berkata, "Dalam bab ini disebutkan hadits shalat di
atas unta, dimana dalam hal ini ada kemungkinan Imam Bukhari
memberi judul yang lebih luas agar hukum yang lain dapat disamakan

dengannya melalui qiyas [analogi]. Kemungkinan juga bahwa dalil
judul ini dapat disimpulkan dari lafazh mutlak yang ada dalam hadits

Jabir tersebut." Sementara itu telah disebutkan pada bagian awal
pembahasan witir perkataan Ibnu Manayyar, "Imam Bukhari memberi
judul dengan lafazh 'daabbah' (hewan) untuk menjelaskan tidak
adanya perbedaan hukum antara hewan berkaki empat dengan unta

o ,O,, I o,at -$'g t+ $.e mona saja untanya menghadap dengannya).

Lafazhinilebih luas cakupannya daripada perkataan Jabir, :Y, f Jt,
(ke arah seloin kiblat). Ibnu At-Tin mengatakan bahwa lafazh *Ke

manq saja untanya menghadap dengannya", pengertiannya bahwa
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beliau duduk di atas unta sebagaimana posisinya ketika menunggang

unta, lalu beliau menghadapkan wajahnya ke arah mana saja unta itu
menghadap.

Vt; '$i (dan beliau menunggang). Dalam riwayat berikut

disebutkan, 9:F, F *r,, ,P Oi atas untanya ke arah timur).Lalu

ditambahkan, nl5ir 
'J#rtr 'Jj tisrst ,{-d- bi 'stji rilz (dan apabita

hendak shalat fardhu, beliau turun lalu menghadap kiblat). Dalam
pembatrasan tentang Al Maghazi (peperangan) melalui jalur Utsman

bin AMullah bin Suraqah dari Jabir bahwa yang demikian terjadi pada

saat perang Anmar, dimana negeri itu berada di sebelah timur mereka
yang keluar dari Madinah. Maka, kiblat berada di bagian kanan orang-
orang yang menuju negeri tersebut. Imam At-Tirmidzi menambahkan

melalui jalur Abu Zubair dari Jabir dengan lafa;ir., e k *i'&
ff!, 1 ',*i 3i$r g{t F y,,t (Aku datang dan betiau

sedang shalat di atas untanya ke arah maghrib, [posisiJ sujud lebih
rendah daripada ruku).

* ';T-: (dan witir di atasnya). Hal ini tidak bertentangan

dengan riwayat yang dikutip oleh Imam Ahmad dengan sanad yang
shahih dari Sa'id bin Jubair, bahwa Ibnu Umar biasa shalat sunah di
atas untanya. Jika ia hendak mengerjakan witir, maka dia turun dari
tunggangannya, sebab bisa saja dipahami bahwa Ibnu Umar telah
melakukan masing-masing dari kedua perbuatan tersebut. Riwayat
dalam bab ini dikuatkan oleh apa yang telah disebutkan pada bab-bab

tentang witir, bahwa beliau mengingkari perbuatan Sa'id bin Yasar
yang turun dari hewan tunggangannya untuk mengerjakan witir.
Hanya saja Ibnu Umar mengingkari perbuatan Sa'id -padahal beliau
sendiri melakukannya- karena Ibnu Umar hendak menjelaskan bahwa
turun dari kendaraan untuk witir bukan suatu keharusan. Ada pula
kemungkinan perbuatan Ibnu Umar dipahami dalam konteks dua

keadaan yang berbeda; saat beliau witir di atas kendaraan, maka
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berarti beliau sedang terburu-buru dalam perjalanan, dan saat beliau
turun dari kendaraan, maka berarti keadaannya tidak seperti di atas.

8. Memberi Isyarat di Atas Hewan

k C#L?nr €.,r';L i ltip ttt{ :Jv f: i yt * e
*Ut;tiotsr*?s;,;"'4;t 3-i*5 & 4t e

,^t;;. oe &: Ach,
1096. Dari Abdullah bin Dinar, dia berkata, "Biasanya OOOu,,*

bin Umar RA shalat saat bepergian di atas untanya ke arah mana saja
untannya menghadap seraya memberi isyarat. Abdullah menyebutkan
bahwa Nabi SAW biasa melakukan hal itu."

Keterangan Hadits:

(Bab memberi isyarat di atas hewan) yakni memberi isyarat
untuk ruku' dan sujud bagi siapa saja yang tidak mampu
melakukannya. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh jumhur
ulama. Sementara Asyhab meriwayatkan dari Malik batrwa orang
yang shalat di atas hewan tidak melakukan sujud 

-seperti 
sujud yang

kita kena- tapi melakukannya dengan isyarat.

lbnu Daqiq Al Id berkata "Hadits tersebut menunjukkan
pelaksanaan ruku' dan sujud dengan menggunakan isyarat."
Sementara para fuqaha (ahli fikih) mengatakan, "Hendaknya isyarat
untuk sujud lebih rendah daripada isyarat untuk ruku', supaya isyarat
yang merupakan pengganti itu sesuai dengan ruku' dan sujud itu
sendiri. Sedangkan dalam hadits tersebut tidak ada keterangan yang

menetapkan maupun yang menafikannya."
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa keterangan yang demikian itu
tercantum dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi,
seperti yang telah disebutkan.

9. Turun (dari Kendaraan) Untuk Melaksanakan Shalat Fardhu

Ui:, :Ju i?i '.r;., G ?tL'oi -^r, ; -rG u. rtr + c
b. yit.q;,:#. Y'1i * $, *:, * Xt ;, i t'-.
€u:'* *tf ir' J* lt J?t'fJ-'rt,^L; ? ",:i

it"a':#'
1097. Dari Abdullatr bin Amir bin Rabi'atr bahwa Amir bin

Rabi'ah mengabarkan kepadanya, dia berkata, .,Aku melihat
Rasulullatr sAw sedang berada di atas untanya mengerjakan shalat
sunah. Beliau memberi isyarat dengan kepalanya ke arah mana
wajahnya menghadap. Rasulullah SAW tidak melakukan yang
demikian pada shalat fardhu."

r;iL?nr qr';J; g i:; ok :/L i6 ,jd 7V it*
it, .'^+:, oL{ ti * d_q f, "tt fi ,pt c d.r, J? *A
Eyt:St ;"'4 *, y\, ,)* rt,i;,,in, ,p;;

.';rkit,A; kt'^f," qL'j.;j ;-; !j"G(
1098. Dari Ibnu Syihab, dia berkata, Salim berkata, ..Biasanya

Abdullah shalat di atas hewannya di waktu malam ketika sedang
bepergian (sa/itr). Beliau tidak peduli ke arah mana menghadap.,'Ibnu
Umar berkata, "Biasanya Rasulullah SAW shalat sunah di atas
untanya ke arah mana wajahnya menghadap serta sharat witir di
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atasnya, dan beliau tidak mengerjakan shalat fardhu di atas hewan

tunggangannya".

oi ur rb ;;'ry ,iL :)v ,:r.lj I f'; y i r;J'*
rit; ,9i/t'r; *t., i, ,rA ok ;Li lt \t P dt

-^t?t',W$'J1 a:. rkit {;'oi ;t ri

1099. Dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dia

berkata, "Jabir bin Abdullah telah menceritakan kepadaku bahwa Nabi

SAW biasa shalat di atas untanya ke arah timur. Apabila hendak shalat

fardhu, beliau turun dan menghadap kiblat."

Keteranqan Hadits:

(Bab turun (dari ftendaraan) untuk melal<sanaftan shalat

fardhu). Ibnu Baththal mengatakan bahwa ulama sepakat untuk

mensyaratkan turun dari kendaraan untuk melaksanakan shalat fardhu,

dan seseorang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan shalat fardhu

di atas hewan tunggangannya tanpa adanya udzur (alasan) syar'i,

kecuali shalat dalam keadaan takut (khaufl. Lalu Imam Bukhari

menyebutkan hadits Amir bin Rabi'ah.

lf {*rngrrjakan shalat sunah). Penggunaan lafazh tasbih

dengan arti shalat sunah banyak kita temukan dalam hadits'

Makna tasbih adalah ucapan subhanallaft (Maha suci Allah).

Apabila kata tersebut digunakan dalam arti shalat, maka hal itu

termasuk gaya bahasa menyebutkan sebagian untuk keseluruhan. Atau

dikarenakan orang yang melaksanakan shalat berarti ia menyucikan

Allah SWT dengan ikhlas beribadah kepada-Nya, sedangkan tasbih

adalah menyucikan (Allah), maka keduanya mempunyai keterkaitan

yang Sangat erat. Adapun penggunaan kata tersebut khusus untuk
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shalat sunatr adalah berdasarkan 'urf syar'i (kebiasaan yang berlaku
dalam syariat).

Al Muhallab berkata, "Hadits-hadits dalam bab ini telah
membatasi keumuman firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 150,

'Dan di mana saja kamu berada, maka palingkanlah wajah lmmu lre

arohnya (Mosjidil Horam) '. Di samping itu, juga menjelaskan bahwa
firman-Nya dalam surah Al Baqaratr ayat I15, 'Ke arah manapun
lramu menghadap, maka di situlah wajah Allah' adalatr berkenaan

dengan shalat sunah." Sementara kandungan hadits-hadits tersebut
telah dijadikan dalil oleh para fuqatra, kecuali Imam Ahmad dan Abu
Tsaur, dimana keduanya menyukai seseorang menghadap ke kiblat
saat takbir pada awal shalat.

Adapun dalil mereka adalah hadits Al Jarud bin Abi Sabiratr dari
Anas yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Daruquthni, iirr j; 

u"Xr L(

'*j* 
"b t ry' :s,&'.p, CLk oi':tji riy orr '{-t y

i.€s ganu,a apabila Nabi SAIV hendak mengerjakan shalat sunah

saat bepergian, beliau menghadapkan untarrya ke kiblat kemudian
shalat ke arah mana lcendaraan itu menghadap).

Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang shalat di atas
hewan ketika bepergian yang tidak diperbolehkan meringkas shalat.
Jumhur ulama membolehkan shalat sunah di atas hewan tunggangan
dalam setiap perjalanan kecuali Imam Malik yang mengkhususkan hal
itu pada perjalanan yang diperbolehkan untuk meringkas shalat. Ath-
Thabari berkata, "Aku tidak mengetahui seorang pun yang sependapat
dengan beliau dalam hal itu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak semua riwayat yang dintrkil
dari Imam Malik menyatakan bahwa beliau berpendapat seperti itu.
Adapun hujjah beliau dalam hal ini adalah, bahwa hadits-hadits ini
hanya disebutkan berkenaan dengan bepergian beliau SAW. Namun
tidak dinukil darinya bahwa beliau melakukan safar yang singkat lalu
melakuk'an (shalat) seperti itu. Sedangkan hujjah jumhur ulama
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adalah, bahwa riwayat-riwayat mengenai hal itu bersifat mutlak. Ath-
Thabari mengemukakan hujjah bagi jumhur dari sisi analogi bahwa
Allah telah menjadikan tayamum sebagai rukhshah bagi orang yang

sakit dan musafir, dan bagi siapa yang berada satu mil -atau kurang
darinya- di luar negeri tempat tinggalnya, sedangkan ia berniat
kembali ke rumahnyq bukan untuk melakukan perjalanan lain, tapi
dia tidak menemukan air, maka dia boleh melakukan tayamum.

Ath-Thabari melanjutkan, "Sebagaimana ia diperbolehkan untuk
melakukan tayamum, maka diperbolehkan juga untuk mengerjakan

shalat sunah di atas hewan tunggangan, karena keduanya sirma-sama

diberi rukhshah (keringanan)." Sepertinya, apa yang beliau katakan itu
adalah untuk memudahkan mengerjakan shalat-shalat sunah serta

memperbanyak patrala sebagai rahmat Allah bagi mereka.

Kemudian Abu Yusuf memperluas cakupan rukhshah tersebut,

sampai ia memperbolehkan melaksanakan shalat sunah di atas

kendaraan saat mukim. Pendapat ini dipakai oleh Abu Sa'id Al
Ishthakhri dari kalangan ulama madzhab Syaf i.

Kalimat "lce mana wajahnya menghadap" menunjukkan batrwa

arah perjalanan menjadi pengganti arah kiblat, sehingga tidak boleh
berpaling darinya dengan sengaja selain untuk kepentingan
perjalanan; kecuali jika sedang menghadap selain arah kiblat, lalu ia
memalingkan wajatrnya ke kiblat, maka hal ini tidak dilarang menurut
pendapat yang benar. Hadits ini dijadikan pula sebagai dalil bahwa
shalat witir itu tidak wajib bagi Nabi SAW, karena beliau telah
melaksanakannya di atas unta seperti yang telah dibahas pada bab

"Witir Saat Safar".

Kesimpulan dari dalil yang membolehkan mengerjakan shalat

sunah di atas hewan adalah, diperbolehkan juga orang yang berjalan
kaki untuk melaksanakannya. Tapi Imam Malik tidak membolehkan

hal itu, padahal beliau membolehkan bagi orang yang naik perahu.
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10. Shalat Sunah (Tathawwu') di Atas Keledai

lilt q ?f t Iy';'*f ,iiLr :iE i* i ,/'*
d- i,;i' ti'r. +:r3 :\ e*b- Aij,At,fr ;ry
U| J \) :Ju;,&j' ," *u'&?, |*ff -ai:;ir ,u.*

'*f'nM*'r*\t&r' J;,
Lr.tv i ii * g*'* or:&L u. ettt it':,

*3f iu' * et*Ab?ntV.,u,c
1100. Dari Anas bin Sirin, dia berkata; kami menyambut Anas

bin Malik ketika datang dari Syam. Maka, kami menemuinya di Ain
At-Tamr. Aku melihatnya shalat di atas himarnya sedangkan
wajahnya menghadap ke arah ini, yakni di arah kiri kiblat. Aku
berkata, "Aku melihatmu shalat tanpa menghadap kiblat." Beliau
berkata, "Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah sAw
melakukannya, niscaya aku tidak akan melakukannya.,,

Ibnu Thahman meriwayatkan dari Hajjaj, dari Anas bin Sirin,
dari Anas RA dari Nabi SAW.

Keteransan Hadits:

(Bab shalat sunah [tathawwu'J di otas keledai). Ibnu Rasyid
mengatakan bahwa maksud Imam Bukhari adalah menjelaskan kalau
shalat sunah di atas hewan itu tidak disyaratkan hewan tersebut harus
bersih dari kotorannya. Bahkan, persoalan mengenai hewan-hewan
tunggangan adalah sama dengan syarat orang yang shalat tidak
menyentuh najis. Sementara Ibnu Daqiq Al Id berpendapat bahwa
keringat himar itu tidak najis berdasarkan hadits yang disebutkan,
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karena sangat sulit bagi orang yang menaikinya untuk menghindari

keringatnya.

l,J;Jt q?: t &etika datang dari Syam). Anas telatr berangkat

menuju Syam untuk mengadukan perihal Al Hajjaj, sebagaimana telah

saya singgung di bagian awal pembahasan tentang shalat. Sementara

dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, itSt ?: ", 
(Ketika

mendatangi Syam). Tapi riwayat ini dianggap keliru, sebab Anas bin

Sirin menyambut Anas bin Malik ketika kembali dari Syam, dimana

saat itu Anas bin Sirin keluar dari Bashrah untuk menyambut

kedatangannya. Namun riwayat terakhir ini mungkin dijelaskan bahwa

yang dimaksud dengan lafazh"ketika mendatangi Syam" adalah untuk

menyebutkan waktu terjadinya peristiwa itu. Seperti dikatakan, "Saya

mengerjakan hal ini ketika menunaikan haji". An-Nawawi

mengatakan batrwa riwayat Muslim tersebut adalah shahih, karena

yang dimaksud adalah kami menemui beliau pada saat kembali dari

mendatangi Syam."

f, ,f. ir$li lXami menemui beliau di Ain At-Tamr), yaitu

tempat yang terletak di jalan Irak menuju Syam. Di tempat ini terjadi
pertempuran yang terkenal di akhir pemerintahan Abu Bakar, antara

I(halid bin Walid dengan orang-orang Ajam (non-Arab). Di tempat ini
mereka mendapatkan pzua pemuda Arab yang berada di bawah

kekuasaan Kisra, di antara mereka adalah kakek Al Kalbi, Humran

(mantan budak Utsman), dan Sirin (mantan budak Anas).

ailir /. ,;"t |#!: @tu melihatmu mengerjakan shalot

[menghadopJ kc selain [arahJ kiblat). Di sini terdapat isyarat bahwa

beliau tidak mengingkari shalat di atas himar dan tidak juga gerakan

Anas yang lain ketika itu, tapi yang diingkari Anas bin Sirin adalah

shalat dengan tidak menghadap kiblat. Sedangkan maksud perkataan

Anas, "Kalau bukan karena aku melihat Nabi SAW melakukannya",

adalah tidak menghadap kiblat bagi yang mengerjakan shalat sunah di
atas kendaraan.
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Lalu apakah dapat disimpulkan bahwa Nabi SAW shalat di atas

himar? Hal ini dimungkinkan. Namun Al Ismaili membantahnya,

bahwa riwayat Anas tersebut hanya berbicara tentang perbuatan Nabi
SAW yang melaksanakan shalat sunah saat menunggang hewan
dengan tidak menghadap kiblat. Maka, disebutkannya himar (keledai)

dalam judul bab 
-menurut 

pendapatku- tidak ada dasarnya dalam
hadits Anas.

As-Sanaj meriwayatkan melalui jalur Yatrya bin Sa'id dari
Anas, bahwasanya beliau melihat Nabi SAW shalat di atas himar saat

pergi ke Khaibar. (Sanad riwayat ini hasan). Di samping itu, hadits ini
memiliki hadits pendukung yang dikutip oleh Imam Muslim melalui
jalur Amr bin Yahya Al Mazini, dari Sa'id bin Yasar, dari Ibnu Umar,

,* A'e,F'$t )g ,rb *-*iyln,,p,l, c;-frptrumetihat

Nabi SAllt shalat di atas himar, sedang beliau beranglcat menuju
Khaibar). Maka, riwayat ini menguatkan kemungkinan yang

diisyaratkan oleh Imam Bukhari.

Catatan

Dalam riwayat ini tidak dijelaskan tata cara shalat Anas. Tapi
hal itu disebutkan dalam kitab l/ Muwaththa' dari Yahya bin Sa'id,
diaberkata, 'i$;t;-r11, f jl'e,p';: )g ,*,)* $:UiU-i:,

:d *'#'*-'oi f q;u;1(Aku melihat Anas saat beliau sedang

shalat di atas keledai, sercya menghadap lce arah selain kiblot. Beliau
ruku' dan sujud dengan memberi isyarat tanpa meletakkon dahinya di
atas sesuatu).

gtht C d,6it U. e,;.1 itti ebrahim bin Thahman

meriwayatlrnn dari Hajjal), yakni Hajjaj bin Hajjaj Al Bahili. Imam
Bukhari tidak menyebutkan motan (materi) hadits beliau dan kami
tidak pula menemukannya melalui sanad yang lengkap (maushul.) dari
jalur Ibrahim. Benar, dalam riwayat As-Sarraj melalui jalur Amr bin
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Amir dari Al Hajjaj disebutkan dengan lafazh, * h' e lt J?:tbl

yr'+'i * fs e ,;6-'&i @on*asanva Rasututlah SAW shalat

di atas untanya fte mqna unta itu menghadapkannya). Berdasarkan hal

ini, maka sepertinya Anas menganalogikan shalat di atas unta dengan

shalat di atas keledai.

Pelaiaran vane dapat diambil

1. Orang yang shalat di tempat yang ada najisnya, rurmun ia tidak

menyentuh najis itu maka shalatnya dianggap sah, sebab hewan

tidak mungkin terlepas dari najis, minimal di tempat keluarnya

najis itu.
lI

I

i

I
2.

3.

4.

Berpegang dengan perbuatan Nabi SAW adalah seperti

berpegang dengan perkataan beliau.

Menyambut orang yang datang dari bepergian.

Murid bertanya kepada gurunya tentang dasar perbuatan yang

dilakukannya, dan jawaban yang diberikannya harus dilandasi

dengan dalil yang kuat.

Bersikap lemah-lembut dalam mengajukan pertanyaan.

Melakukan sesuatu dengan isyarat.

11. Orang yang Tidak Mengerjakan Shalat Sunah Sesudah dan

Sebelum Shalat Fardhu Ketika Bepergian

5.

6.



1101. Dari Umar bin Muhammad batrwasanya Hafsh bin Ashim
berkata, Ibnu Umar RA melakukan perjalanan, lalu dia berkata, "Aku
menemani Nabi SAW dan aku tidak melihat beliau shalat sunah saat

safar. Allah Jalla Dzilcruhu berfirman,'sesungguhnya telah ada pada
diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu'." (Qs. Al
Afzaab(33):21).

'* it'e, lfr ,rj ;- :Jv ,1G i ,f i I *
tt C'.':.ir ud &3y\tJt" ^)ttJ';'r+,irt

l&ir' ,tru.s a#)*rf Ctr*s;*
1102. Dari Isa bin Hafsh bin Ashim, dia berkata, bapakku telah

menceritakan kepadaku bahwasanya ia mendengar Ibnu Umar berkata,
"Aku menemani Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan, maka
beliau tidak menambatr lebih daripada dua rakaat. Demikian pula Abu
Bakar, Umar dan Utsman Radhiyallahu anhum."

Keteransan Hadits:

(Bab orang yang tidak mengerjakan shalat sunah sesudah
shalat fardhu soat safar). Al Hamawi menambahkan dalam
riwayatnya, "dan sebelumnya". Sedangkan yang lebih kuat adalah
riwayat yang akan disebutkan pada bab sesudahnya. Sebagian masalah
dalam bab ini telah disebutkan pada bab tentang shalat witir. Adapun
maksud disebutkannya di tempat ini adalah untuk menjelaskan batrwa
perkataan Ibnu Umar *Aht menemani Nabi SAW dalam suatu
perjalanan 6afqr) dan aku tidak melihat beliau mengerjakan shalat
sunah", yakni shalat sunah rawatib yang dikerjakan sebelum shalat
fardhu dan sesudahnya. Hal ini dapat diambil dari riwayat yang kedua,

,F ) tt Pt e Ui- I oG t (Dan beliau tidak melebihtran dari dua

raknat saat sofor).
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Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Kemungkinan maksud lafazh ini

adalah, beliau SAW tidak menambah rakaat shalat fardhu, yang

merupakan kiasan meringkas shalat. Dalam arti lain, mengabarkan

perbuatan beliau sAw yang senantiasa meringkas shalat (waktu

safar). Tapi ada pula kemungkinan bahwa yang dimaksud beliau sAw
adalah tidak menambah 

-shalat 
fardhu- dengan shalat sunah.

Bahkan, mungkin juga yang dimaksud lebih luas daripada itu".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan yang kedua

diindikasikan oleh riwayat Imam Muslim melalui jalur kedua yang

diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan lafazh, i-f e'ie i''+
ut;i ,:r; til+2 atrie ;, 'ati t ii ,Pi'j ,,fi;lLl' u, ii k
6U* !,Jtt ti#-'Lii t"rp '€5-ti,j,li 69 t:"scri,kg:y

ir;i(t (Aku menemani lbnu (Jmar di jatan Makkah, lalu beliau shalot

Zhuhur mengimami kami sebanyak dua rakaat. Kemudian beliau

pergi dan komi pun pergi, bersamanya hingga beliau mendatangi

kendaraannya dan kami duduk bersamanya. Lalu beliau menoleh dan

melihat orang-orang sedang berdiri. Beliau berlata, "Apal<ah yang

dilakulran oleh mereka itu?" Aku berkata, "Mereka mengerjakan

shalat sunah." Beliau berlrata, "Kalau aht mengeriakan shalat sunah

niscaya aku aksn menyempurnakan. "). Lalu disebutkan lafazh yang

langsung dinisbatkan kepada Nabi SAW, seperti disebutkan oleh

Imam Bukhari.

Imam An-Nawawi mengatakan, para ulama menjawab perkataan

Ibnu Umar tersebut, bahwa shalat fardhu adalah sesuatu yang pasti

(baku). Apabila disyariatkan untuk dilaksanakan dengan sempurna

(tidak diringkas), maka harus dilaksanakan dengan sempurna.

Sedangkan shalat sunatr diseratrkan kepada orang yang

melaksanakannya untuk memilih. Sikap pertengahan dalam hal ini

adalatr batrwa shalat sunatr tersebut telah disyariatkan namun

pelaksanaannya diserahkan kepada yang mengerjakannya. Pendapat

ini ditanggapi, bahwa maksud perkataan Ibnu Umar "lralau aku

mengerjakan shalat sunah, niscaya aht akan menyempurnolcan",
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yakni kalau dia diberi pilihan antara menyempurnakan (tidak

meringkas) shalat dengan mengerjakan shalat sunah rawatib, niscaya

beliau akan memilih menyempurnakan shalat. Akan tetapi, beliau

memahami bahwa syariat meringkas shalat adalah untuk memberi

keringanan. Oleh karena itu, beliau tidak mengerjakan shalat sunatr

rawatib dan tidak pula menyempurnakan shalat fardhu.

U|ji iGAj *j (demikian pula (Jmar serta (Jtsman). Yakni

demikian juga 
-ketika- dia menemani mereka, dimana mereka

tidak menambatr lebih dari dua rakaat ketika bepergian. Namun

disebutkannya Utsman di sini menimbulkan kemusykilan, karena dia

tidak meringkas shalat seperti yang dijelaskan. Maka, hal itu dipahami

bahwa demikianlah yang biasa dilakukan Utsman, atau juga

dimaksudkan bahwa Utsman tidak mengerjakan shalat sunah tersebut

sama sekali.

Di samping itu, beliau menyempumakan (tidak meringkas)

shalat apabila sedang singgah di suatu tempat. Tapi apabila sedang

bergerak dalam perjalanan, maka beliau tetap meringkas shalat. Oleh

sebab itu, beliau membatasinya dalam riwayat ini dengan safar

(perjalanan).

12. Orang yang Mengerjakan Shalat Sunah (Tathawwu') Saat

Safar Selain Sesudah dan Sebelum Shalat Fardhu, Nabi SAW
Mengerjakan Dua Rakaat Fajar Saat Safar

*i y\t ,ru'"4, u|r, 
^fi 

Yi Gi t1 :Jv & ori ;t ,f
f t;.*i yiu' ,,l; ottli'-?t:Gu?f '* ;bt J,
,,_bri 

;^)G Jb,^i-?, U,7k,, d.t:; j; V e'pt k
.'r'ri5r, L'f)t'd'fi 'f; W
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1103. Dari Ibnu Abi Laila, dia berkata, "Tidak ada yang

mengabarkan kepada kami bahwa ia melihat Nabi SAW shalat dhuha

selain Ummu Hani', dimana dia menyebutkan bahwa pada hari

penaklukan kota Makkah, Nabi SAW mandi di rumahnya lalu shalat

delapan rakaat. Aku tidak pemah melihat beliau mengerjakan shalat

lebih ringan daripada itu, hanya saja beliau menyempumakan ruku'

dan sujud."

,G;.yt'*;:L
a; !;t ;;"

1104. Laits berkata; Yunus telah menceritakan kepadaku dari

Ibnu Syihab, dia berkata; Abdullah bin Amir telah menceritakan

kepadaku, bapaknya mengabarkan kepadanya bahwa ia telah melihat

Nabi SAW mengerjakan shalat sunah di malam hari ketika bepergian

(safar) di atas punggung untanya ke arah mana unta itu
menghadapkannya.

Jt" ^), J;.,Li,;iZ?nr uyr'e lt ,f yt* i lc *
.€; +j ok * i-t, ;b J'U. ok *i {'?'r

'd;k-'* ,yt ot{'1 ,,-,1,

1105. Dari Salim bin Abdullah, dari Ibnu Umar RA b;
Rasulullah SAW biasa mengerjakan shalat sunah di atas punggung

unta ke arah mana wajahnya menghadap, beliau mengisyaratkan

dengan kepalanya, dan Ibnu Umar juga mengerjakan hal itu.

o.2I .. . a-I-e
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Keteransan Hadits:

(Bab orang yang mengerjakan shalat sunah saat safar selain
sesudah shalat). Hal ini menunjukkan batrwa maksud penafian shalat
sunah saat safar adalah shalat sunah sesudah shalat fardhu seciua
khusus, sehingga tidak mencakup shalat-shalat sunah sebelum shalat
fardhu, dan tidak pula shalat-shalat sunatr yang tidak berkaitan dengan
shalat fardhu; seperti tahajjud, witir, dhuha dan lain-lain.

Adapun perbedaan antara shalat sunah sebelum dan sesudatr
shalat fardhu adalatr, batrwa shalat sunatr yang dikerjakan sebelum
shalat fardhu tidak akan dianggap batrwa ia termasuk bagian shalat
fardhu itu, sebab antara keduanya terdapat pemisatr berupa qamat atau
yang lainnya. Berbeda halnya dengan shalat sunatr sesudah shalat
fardhu, dimana umunnya dilakukan langsung setelatr shalat fardhu,
sehingga menimbulkan anggapan bahwa ia termasuk bagian dari
shalat fardhu tersebut.

Catatan

Imam An-Nawawi menukil tiga pendapat ulama dalam
mengerjakan shalat sunah saat safar, yaitu pendapat yang melarang
secara mutlak dan pendapat yang membolehkan secara mutlak, serta
pendapat yang membedakan antara shalat sunah rawatib dengan shalat
sunah mutlak. Pendapat yang ketiga adalah pendapat Ibnu umar,
seperti yang diriwaya&an oleh Ibnu Abi syaibatr dengan sanad yang
shahih dari Mujahid, dia berkata, u&i ,k 4y*, ,1 * jr t;i,:e

'U Jj|nil\ '>,,& 
$$ ,u.',>$7 * {tt ,jb blrs ,F- fn*,

menemani lbnu umar dari Madinah kc Makkah, dan beliau biaso
shalat sunah di atas hewan tunggangannya kc mana hewan itu
menghadapkannya. Apabila hendak shalat fardhu, molea beliau turun
lalu shalat). Tapi mereka mengabaikan pendapat keempat, yaitu
pendapat yang membedakan antara siang dan malam sehubungan
dengan shalat sunah mutlak. Begitu pula pendapat kelima.
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(Dan Nabi SAIU mengerjakan dua raknat [shalat sunah] fajar
saat safar). Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal itu disebutkan dalam hadits

Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang kisah

ketiduran hingga luput waktu shalat Subuh, p dL,' p *; & "j

*t;-ti G #t p 1Xr*udian beliau shalat dua rakaat sebelum

Subuh, lalu shalat Subuh seperti beliau biasa shalat [Subuhfl.Imam
Muslim meriwayatkan pula dari hadits Abu Hurairah sehubungan

dengan kisah ini, #.1'j -1t'* i,# &'i ,bC :q.bt "j

awlr a;y* $ il'Ur (Kemudian beliau minta dibawakan air lalu

*udhu, kemudian shalat dua sujud -yaloi dua rakaat- lalu qamat

untuk shalat, lalu beliau mengerjakan shalat Subuh).

Dalam riwayat Ibnu Khuzaimatr serta Ad-Daruquthni melalui
jalur Sa'id bin Al Musayyab dari Bilal berkenaan dengan kisah tadi

disebutkan, iriiir t';tt" 'j ,,;;s, t:b 'b,j P ,1,i6 t\ ?6 (Ma*a

beliau memerintahkan Bilal untuk adzan, kemudian beliau wudhu dan

merekn shalat dua rakaat. Lalu mereka mengerjakan shalat Subuh).

Ad-Daruquthni juga meriwayatkan yang serupa dengannya melalui
jalur Al Hasan dari lmran bin Hushain.

Penulis kitab Al Huda berkata, "Tidak dinukil dari Nabi SAW

bahwa beliau shalat sunah sebelum maupun sesudah shalat fardhu

ketika bepergian (safar), kecuali shalat sunah fajar." Saya (lbnu Hajar)

katakan, pendapat ini tertolak oleh riwayat mutlak seperti dikutip oleh

Abu Daud dan Tirmidzi dari hadits Al Barra' bin Azib, dia berkata,

15 $ ,*;'!:j iii *'r-'F tG *i * il' ,3; d'g b:-ju,
,--

igJ' JS !-l3Jt (Aku melahtlran perjalanan bersama Nobi SAW

,rbrnyok sembilan belas perjalanan, aku tidak melihat beliau

meninggalkan shalat dua rakaat apabila matahari tergelincir sebelum

Zhuhur). Seakan-akan riwayat ini tidak akurat dalam pandangan

beliau. Akan tetapi Imam At-Tirmidzi menganggapnya sebagai hadits

gharib, lalu beliau menukil dari Imam Bukhari bahwa hadits itu
adalah hadits hasan. Sebagian ulama memahami bahwa yang
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dimaksud adalatr shalat sunah saat matahari tergelincir, bukan shalat
sunatr rawatib. llallahu a'lam.

i.6,?t * ,#' ,p *i * \, ,p ,;, oi, fi yi upt t
(tidak oda seorang pun yang mengabarkan kepada komi bahwa ia
melihat Rasulullah SAW mengerjalcan shalat Dhuha selain (Jmmu

Hani'). Hal ini tidak menafikan apa yang terjadi, sebab Abdurratrman
bin Abu Laila hanya menafikan hal itu dari dirinya. Adapun perkataan
Ibnu Baththal "Tidak ada hujjah pada perkataan Ibnu Abi Laila"
tertolak oleh hadits-hadits yang menyebutkan bahwa beliau shalat
Dhuha dan memerintahkan hal itu, kemudian beliau menyebutkan
sejumlatr riwayat mengenai hal itu. Padahal tidak ada yang menolak
perkataan Ibnu Abi Laila. Adapun yang dimaksud adalatr, beliau SAW
mengerjakan shalat Dhuha pada hari penaklukan Makkah. Sementara
telah disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas bahwa beliau sAw saat itu
meringkas shalat-shalat fardhu, karena hukum yang berlaku bagi
beliau SAW pada waktu itu adalatr hukum musafir.

:lt, "qi- (mengisyaratkan dengan kepalanya). Ini merupakan

penafsiran kalimat 'fi- t*rrgqjalmn shalat sunah), yakni beliau

mengerjakan shalat sunatr dengan isyarat. Dalam bab "Memberi
Isyarat di atas Hewan Tunggangan" disebutkan melalui jalur lain dari
Ibnu Umar. Tetapi dalam bab tersebut disebutkan terlebih dahulu
riwayat mauquf (tidak sampai pada Nabi SAW), kemudian riwayat
marfu' (langsung dinisbatkan kepada Nabi SAW). Sedangkan di
tempat ini Imam Bukhari menyebutkan terlebih dahulu riwayat
marfu', kemudian diiringi dengan riwayat mauquf. Disebutkannya
riwayat mauquf sementara riwayat marfu' telah cukup untuk
dijadikan hujjah, adalah untuk menjelaskan bahwa praktik tersebut
terus dilakukan, tidak dihapus hukumnya (nasakh) dan tidak ada yang
dalil lain yang bertentangan dengannya ataupun dalil yang lebih kuat.

Hadits-hadits di bab ini telah mencakup macam-macam shalat
sunah yang dikerjakan saat safar, selain shalat sunah rawatib yang
dikerjakan setelah shalat fardhu. Hadits pertama mencakup shalat
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sunah sebelum shalat fardhu, hadits kedua mencakup shalat sunah

yang memiliki waktu khusus, seperti shalat Dhuha, dan hadits ketiga

mencakup shalat malam, serta hadits keempat mencakup shalat sunah

secara mutlak.

Ibnu Baththal telah berupaya menyatukan berbagai versi yang

dinukil dari Ibnu Umar mengenai hal itu, dimana beliau melarang

mengerjakan shalat sunah (saat safar) di atas tanah, sehingga beliau

mengerjakannya di atas hewan tunggangan. Sementara Imam An-

Nawawi berkata, "Barangkali Nabi SAW biasa melaksanakan shalat

sunah rawatib di atas kendaraannya dan Ibnu Umar tidak melihatnya.

Atau barangkali beliau SAW tidak melakukannya pada sebagian

keadaan untuk menjelaskan bahwa hd itu diperbolehkan.o'Akan tetapi

cara mengompromikan riwayat-riwayat yang berbeda sebagaimana

pandangan Imam Bukhari nampaknya lebih tepat.

13. Menjamak Shalat Maghrib dan Isya' Saat Safar

';'.,*,- *': {'?'r J, U, ok ,iG yj * It V
'pl 

". 
* t;1r.:it, q-;sl

1106. Dari Salim, dari bapaknyu, diu U"rkata-;niasanya Nabi

SAW mengumpulkan (menjamak) antara shalat Maghrib dan Isya'

apabila terburu-buru dalam perj alanan."

Pt y iu' & $t J?) ort :Jvtl{"?nr q, f& It f';.&l ;, ;+ "b 
ok s1..2iti ;P' :*;'?-

.,r;*jri *j.Jl
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1107. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Biasanya Rasulullah
sAw mengumpulkan (menjamak) shalat Zhuhur dan Ashar apabila
beliau dalam perjalanan, dan beliau mengumpulkan antara shalat
Maglrib dan Isya'."

',fu'€:|tj7lt:t:";.#-
t Cr,.,. ,1 o. o., .. -..2 J ozz ,..t,!.tc!,. 1..-..

C' r- rt t * *,-*- * a7j )tY:t i W';.Et
*tYiu' ,J-

1108. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, ..Biasanya Nabi
SAW mengumpulkan antara shalat Maghrib dan Isya' saat safar."

Riwayat ini dinukil pula oleh Ali bin Al Mubarak dan Harb dari
Yatrya, dari Hafsh, dari Anas, .Nabi SAW mengumpulkan
(menjamak)."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan tiga hadits; hadits Ibnu Umar tentang
kondisi terburu-buru dalam perjalanan, hadits Ibnu Abbas yang
tentang keadaan di tengatr perjalanan, dan hadits Anas yang bersifat
mutlak (tanpa dibatasi dengan sesuatu).

Imam Bukhari menyebutkan judul bab dalam bentuk mutlak
(tanpa batasan) sebagai isyarat bahwa praktik yang berlaku adalah
mengikuti dalil yang bersifat mutlak, sebab dalil-dalil muqayyad
(mempunyai batasan tertentu) adalah bagian dari dalil mutlak. Seakan-
akan Imam Bukhari melihat bolehnya mengumpulkan shalat saat
safar, baik ketika sedang bergerak ataupun singgah di suatu tempat,
atau baik ketika perjalanannya terburu-buru ataupun tidak. Hal ini
termasuk di antara masalah yang diperselisihkan para ulama.
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Sejumlatr sahabat dan tabi'in membolehkan secara mutlak.

Adapun dari kalangan fuqaha (ahli fikih) yang membolehkan adalah

Ats-Tsauri, Asy-Syaf i, Ahmad, Ishaq dan Asyhab. Sementara ada

sebagian golongan yang tidak membolehkan untuk menjamak shalat

secura mutlak kecuali berada di Arafah dan Muzdalifah. Ini adalah

pendapat Al Hasan An-Nakha'i, Abu Hanifah serta kedua sahabainya.

An-Nawawi menyebutkan bahwa kedua murid Abu Hanifah telah

menyelisihi pendapat guru mereka. Namun perkataan An-Nawawi

dibantah oleh As-Saruji dalam kitabnya Syarh Al Hidayah, dan As-

Saruji lebih mengetahui seluk-beluk madzhab mereka (Hanafi).

Pembicaraan tentang mengumpulkan shalat ketika berada di Arafah

akan disebutkan dalam pembahasan tentang haji.

Para ulama yang tidak sependapat menjawab riwayat-riwayat
yang menyebutkan Nabi SAW menjamak shalat dengan mengatakan,

balrwa yang dilakukan Nabi SAW adalatr jam'u shuwari, yaitu
mengakhirkan shalat Maghrib hingga akhir waktunya lalu
mempercepat pelaksanaan shalat Isya' di awal waktunya. Al
Khaththabi menanggapi pendapat tersebut bahwa menjamak shalat

merupakan suatu keringanan (rukhshah), karena apa yang mereka

katakan itu akan sangat menyulitkan. Sebab akhir dan awal setiap

waktu (shalat) merupakan perkara yang tidak dapat diketahui oleh

kebanyakan orang yang memiliki spesialisasi di bidang itu, apalagi

orang-orang yang awam. Di antara dalil yang menyatakan bahwa

mengumpulkan shalat termasuk keringanan (rukhshah) adalah

perkataan lbnu Abbas yang diriwayatkan Imam Muslim, 'C1,,{|i. oi;61

'r;,li (Beliau bermal<sud untuk tidak memperberat umatnya). Di

samping itu, hadits-hadits yang ada menyebutkan dengan tegas

tentang mengumpulkan antara dua shalat dalam satu waktu, seperti

yang akan disebutkan pada bab berikutnya. Itulah yang dipahami dari

lafazh "mengumpulkan" (amak). Di antara dalil yang menolak

pemahaman jam'u shuwari, adalah perbuatan beliau SAW yang

mengerjakan shalat kedua pada waktu shalat yang pertama (iama'
taqdim), seperti yang akan disebutkan setelah satu bab.
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Pendapat lain mengatakan bahwa menjamak shalat hanya bagi
mereka yang terburu-buru dalam perjalanan, sebagaimana yang
dikemukakan oleh lbnu Hubaib. Ada pula yang mengatakan hal itu
khusus bagi orang yang memiliki udzur (halangan syar'i),
sebagaimana yang dinukil dari Al Avza'i. Batrkan ada yang

membolehkan melaksanakan shalat pertama pada waktu shalat yang
kedua (jama' ta'khi), tidak sebaliknya (iama' taqdim). Pendapat ini
diriwayatkan dari Imam Malik dan Ahmad, serta diikuti oleh Ibnu
Hann.

Catatan

Imam Bukhari menyebutkan bab-bab tentang mengumpulkan
shalat (shalat jarnak) dalam pembahasan meringkas shalat (shalat
qashar), sebab mengumpulkan shalat termasuk "meringkas" ditinjau
dari segi waktu. Kemudian beliau menyebutkan bab-bab tentang
shalat dengan duduk bagi orang yang berhalffigffi, sebab hal ini juga
termasuk "meringkas" jika di tinjau dari segi gerakan shalat. Semua
ini termasuk keringanan (rukhshah) bagi orang yang berhalangan.

i /* & <ai dqlam perialanan). Demikian yang dinukil oleh

mayoritas perawi, sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan

dengan lafazh U- /* ,* @i atas punggung hewan tunggangan

sedang berjalan). Hadits ini dijadikan dalil bolehnya mengerjakan
shalat yang pertama pada waktu shalat yang kedua (iama' ta'khir).
Adapun tentang mengerjakan shalat kedua pada waktu shalat pertama
(jama' taqdim) akan dibahas setelah satu bab.
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14. Apakah Adzan Atau Qamat Dikumandangkan Jika Seseorang

Ingin Menjama' Shalat Maghrib dan Isya'?

,j6 ri:; ii,r

t {;.'#'t't,:&{ trt,u25,Vt'&,P,*; r*
.,Y' :'; i tF- & :*'Vt'- r') f,

1109. Dari Salim, dari Abdullatr bin Umar RA, dia berkata,

"Aku melihat Rasulullah SAW apabila terburu-buru dalam suatu

perjalanan, beliau mengakhirkan shalat Maghrib hingga menjamaknya

dengan shalat Isya'." Salim berkata, "Abdullah biasa melakukan hal

itu apabila terburu-buru. Beliau melakukan qamat untuk shalat

Maghrib, lalu mengerjakannya tiga rakaat kemudian salam. Kemudian

tidak lama berdiam hingga dilakukan qamat untuk shalat Isya', lalu

beliau mengerjakannya dua rakaat kemudian salam. Beliau tidak

mengerjakan shalat sunah satu rakaat pun di antara keduanya, dan

tidak pula setelah shalat Isya' meski satu sujud (baca: rakaat), hingga

berdiri (shalat) di tengah malam."

J'; -,'o(';lL *; hr'q3 rt "tf ,/ l l' * i * f
./ ',6,, oi

* f, € / fut ic';'g-,ttt'-;r,'s f i' J:" ^)tt

iV"*lt
I I10. Dari Hafsh bin Ubaidillah bin Anas bahwa Anas RA

menceritakan kepadanya, "sesungguhnya Rasulullah SAW biasa
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mengumpulkan (menjamak) antara kedua shalat ini saat safar
(bepergian), yakni shalat Maghrib dan Isya'."

Keteransan Hadits:

Ibnu Rasyid mengatakan bahwa hadits dalam bab ini tidak ada

yang menyebutkan adzan secara tekstual, akan tetapi pada hadits Ibnu

Umar di atas disebutkan, ,ioi'r{i 9l.,Jrt 'fr- (mela*ulcan qamat untuk

shalat Maghrib lalu mengerjakannyo). Dengan demikian, maka
maksud judul bab itu adalah, *Apakah dilakukan adzan atau cukup

dengan qamat?" Dalam hal ini Imam Bukhari menjadikan hadits lbnu
Umar untuk menafsirkan hadits Anas, sebab dalam hadits Ibnu Umar
terdapat hukum yang tidak disebutkan dalam hadits Anas.

Barangkali Imam Bukhari hendak mengisyaratkan keterangan
yang disebutkan pada sebagian jalur periwayatan hadits Ibnu Umar.
Dalam riwayat Ad-Daruquthni melalui jalur Umar bin Muhammad bin
Zaid dat'. Nafi', dari Ibnu Umar, disebutkan tentang kisah beliau saat

menjama' shalat Maghrib dan Isya'; :u,irqql oSi,iy.LJr 
1616 Sp

e,t j :y,i i*,',;i'# iui ,P, etfu, y (Betiau turun tatu

melakukan qamat untuk shalat, dan beliau tidak mengumandangkan
adzan untuk shalat saat safar. Beliau berdiri lalu mengumpulkan
antara shalat Maghrib dan Isya', kemudian beliau bangkit).

Al Karmani berpendapat, barangkali ketika perawi menyebutkan
lafazh shalat secara mutlak dapat dipatrami shalat secara sempuma
yang terdiri dari rukun, syarat serta sunahnya, termasuk di antaranya

adzan dan qamat. Pemyataan serupa telah dikemukakan sebelumnya
oleh Ibnu Baththal.

?*t;'tu ?,i- (mengakhirkan shalat Maghrib). Dalam hadits

ini tidak ditentukan batas waktu mengakhirkan. Namun hal itu
dijelaskan oleh Imam Muslim melalui jalur Ubaidillah bin Umar, dari
Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa waktunya adalah setelah hilang mega
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merah. Dalam riwayat Abdunazzaq dari Ma'mar, dari Ayyub dan

Musa bin Uqbah, dari Nafi', disebutkan , p ,j;5t qu,s',ut a$t|?b

,Yt 4 qtr'-:,i (Beliau mengakhirlcan shalat Maghrib setelah mega

merah hilang, hingga berlalu sedikit wahu malam).

Sementara Imam Bukhari dalam pembahasan tentang jihad

melalui jalur Aslam (mantan budak Umar) dari Ibnu Umar

(sehubungan dengan kisatr ini) menyebutkan, ,it:' *il i;.;:'iS {.
t4;J. (,i+;}rt qliJt 

'U 
J j (Hingga setelah mega merah hilang,

beliau turun lalu shalat Maghrib dan Isya' dengan mengumpullmn

ant ara lce duanya [i amak).

Dalam riwayat Abu Daud melalui jalur Rabi'ah, dari Abdullatt

bin Dinar, dari Ibnu Umar sehubungan dengan kisatr ini disebutkan,

6i+ i$5r jai 'J:j 
?At ei.F't 

"rt, 
+v ,j; tr,;i (Betiau

berjalon hingga kctiko mega merah (syafaq) telah hilang dan bintang

telah tampah beliau turun lalu shalat dua shalot dengan meniamak

[antara lrcduanya).

Adapun riwayat-riwayat lain dari Ibnu Umar adalah, Jb '^fi

ior' # .}ii:.tr 61; i1 ritbtt i,il P ,il:tr ii e q{t
(Balwasanya beliau shalat Maghrib pada aWrir mega merah 6yofaq).
Kemudian beliau mengumandanglan qomat shalat dan mega merah

telah hilang, lalu beliau shalat Isya).

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud melalui jalur

Abdunahman bin Yazid bin Jabir dari Nafi'. Tetapi riwayat ini tidak

bertentangan dengan riwayat sebelumnya, karena hal ini terjadi pada

peristiwa yang lain.

;yt 4 & ,L:)i r:ii f (kemudian tidak lama berdiam hingga

dilakulran qamat untuk shalat /sya). Di sini ditetapkan adanya

berdiam sejenak. Hal ini sama seperti yang terjadi ketika beliau

I72 - FATIII'L BAARI



menjamak shalat di Muzdalifah, dimana beliau mengistirahatkan

hewan-hewan tunggangannya, sebagaimana yang diterangkan.

Hadits ini telah membantah argumentasi mereka yang

memahami hadits-hadits tentang mengumpulkan shalat dalam makna
jam'u shuwari.Imam Al Haramain mengatakan bahwa banyak hadits

yang menerangkan tentang menjamak shalaL yang tidak dapat

ditakwilkan. Sedangkan dalil menjamak shalat itu diambil dari

kesimpulan hukum menjamak shalat saat berada di Arafah dan

Muzdalifah, dimana hal itu disebabkan kesibukan para jamaah haji
yang melakukan manasik haji sehingga mereka perlu untuk menjamak

shalat. Pengertian seperti ini terdapat dalam setiap perjalanan (safar).

Adapun rukhshah (keringanan) yang ada tidak bqkaitan dengan

meringkas shalat, berbuka (tidak berpuasa) dan juga tidak berkaitan

dengan ibadah. Dalam hal ini sangat jelas bagi orang yang bersikap

obyektif bahwa mengumpulkan shalat lebih mernberi keringanan

daripada meringkas shalat, sebab orang yang berdiri hendak shalat

tidak merasa berat untuk menambah dua rakaat lagi pada rakaat yang

telah dikerjakan. Di samping itu, keringanan dalam mengumpulkan

shalat ini sangat jelas karena orang yang bepergian tidak mudah untuk
singgah di suatu tempat atau turun dari kendaraannya.

Hadits ini dijadikan pula sebagai dalil oleh mereka yang

mengatakan bahwa mengumpulkan shalat ini khusus bagi mereka
yang terburu-buru dalam perjalanan. Hal ini akan dijelaskan pada bab

berikutnya.
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15. Mengakhirkan Shatat Zhuhur Di Waktu Ashar Apabila

Berangkat Sebelum Matahari Tergelincir, Sehubungan Dengan

Ini Dinukil Oleh Ibnu Abbas Dari Nabi SAW

rit *jf io' ;*'":tt ;;k :Jv & hr qr yy i ,it}
#.i ,?t -i it'Pt -?i'u*i:'st'ef 

'oi'U''Wrt

, -. a! t o z

'.4, 7 i+,,it,*'*\ tt{t'r7i$.

llll. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Biasanya Nabi

SAW apabila berangkat sebelum matatrari tergelincir, beliau

mengakhirkan shalat Zhuhur ke waktu Ashar, kemudian

mengumpulkan (meniamak) antara keduanya. Apabila matatrari telatr

tergelincir, beliau mengerjakan shalat Zhuhur kemudian menaiki

(kendaraan)."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini terdapat isyarat bahwa jama' ta'khir (yakni

mengerjakan shalat Zhuhur di waktu Ashar) menurut Imam Bukhari

khusus bagi yang berangkat sebelum masuk waktu zhuhur.

(sehubungan dengan ini dinukil oleh lbnu Abbos dari Nabi

SAn.Imam Bul,hari mengisyaratkan kepada hadits Ibnu Abbas pada

bab sebelumnya, yang membatasi bolehnya menjamak shalat ketika

sedang dalam perjalanan. Namun tidak ada yang mengatakan bahwa ia

mengerjakan shalat tersebut sambil menunggang hewan. Dengan

demikian, maka jelaslah bahwa yang dimaksud adalah mengakhirkan

shalat Zhuhur. Pandangan ini didukung oleh riwayat Yahya bin Abdul

Hamid Al Hammani dalam musnad-nya melalui jalur Miqsam, dari

Ibnu Abbas yang di dalamnya terdapat penegasan mengenai hal itu.

Meski akurasi sanad-nya masih diperbincangkan, tetapi riwayat ini

dapat dijadikan sebagai penguat.
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,t2.. t,.. .!W. '#- f (lccmudian beliau menjamak antara keduanya),

yakni pada waktu shalat Ashar. Dalam riwayat Qutaibah dari Al
Mufadhdhal pada bab sesudahnya disebutkan, ti4:i. 'CA i'f i
(Kemudian beliau turun dan menjamak antara kcduanya). Dalam

riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Ismail, dari Uqail disebutkan,

:Y,'Gr W'g- & vrrar ?3;r,t4i;'ta4 ;dtt ?t Jl';la, 7 i-
',iU, 4- $ (Beliau mengaHirkan shalat Zhuhur hingga wohu

ashar lalu menjamak antara keduorya, don mengakhirkan shalat

Maghrib hingga menjamaknya dengan shalat Isya' ketika mega merah

[syafaqJ telah hilang). Imam Muslim meriwayatkan pula melalui

Syababatr dari Uqail, W.'#- j ,4, :Ji J\l ,PU- ,? (Hingga

masuk awal wahu Ashar, kemudion beliau mengumpullcan antara
keduanya).

16. Apabila Berangkat Setelah Metehari Tergelincir Maka Beliau
Melaksanakan Shalat Zhuhur Lalu Naik (Kendaraan)

ytlrt rirrrr-i *\t & i' J;, ;:k :Ju !-i i itV
,W.'8i;"i,;oat *i, J'ptli';rt e;'tf J5

{t';';Lt, e'*s; oi,p',;ut -r; ;:y

I I12. Dari Anas bin Malik, dia berkata "Biasanya Rasulullatr

SAW apabila berangkat sebelum matahmi tergelincir, maka beliau

mengakhirkan shalat Zhuhur hingga waktu Ashar, kemudian beliau

turun dan menjamak antara keduanya. Apabila matahari telah

tergelincir sebelum berangkat, beliau shalat Zhuhur kemudian naik
(kendaraan)."
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Keterangan Hadits:

Hadits Anas yang disebutkan pada bab sebelumnya, disebutkan

lagi dalam bab ini, dimana di dalamnya disebutkan, ,p;i3J' ft')Ly
'q't i:p, * ;F;'oi (Apabila matahari telah tergelincir sebelum

berangknt, maka beliau shalat Zhuhur kemudian menaiki

[kendaraan) Demikianlah, hanya shalat Zhuhur yang disebutkan. Ini

adalah riwayat asli dari Uqail dalam kitab-kitab yang masyhur.

Konsekuensinya, beliau tidak menjamak antara dua shalat melainkan

pada waktu shalat yang kedua. Maka, riwayat ini dijadikan dalil oleh

mereka yang tidak membolehkan jama' taqdim. Akan tetapi hadits ini

diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih dari Syababah, diaberkata, iti
'tt' j V ;dtt'1l;,' & ];:.lr i,$ t e ou b! (Biasa

apabila berada dalam suatu perjalanan, lalu motahari tergelincir

maka beliau shalat Zhuhur dan Ashar seknligus kemudian berangkat).

Tapi hadits ini dikritik, karena yang demikian hanya dinukil oleh

Ishaq dari Syababah, begitu pula dinukil dari Ja'far Al Firyabi dari

Ishaq. Akan tetapi hal itu bukan suatu cacat, karena keduanya adalah

imam dan pakar hadits.

Riwayat serupa terdapat dalam kitab Al Arba'in oleh Al Hakim,

ia berkata; Muhammad bin Ya'qub -yakni Al Asham- telah

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq Ash-Shaghani -
salah seorang guru Imam Muslim- telah menceritakan kepada kami,

dia berkata; Muhammad bin Abdullah Al Wasithi telah menceritakan

, j ';,att '#, & 'V;- ui.ti ;:l' -\ oy

(Apabila matahari tergelincir sebelum beliau berangknt, maka beliau

shalat Zhuhur dan Ashar kemudian naik [kendaraanJ).

Al Hafizh Shalahuddin Al Allani berkata, "Demikian yang saya

temukan di berbagai naskah kitab Al Arba'in, yaitu dengan tambahan

lafazh'Ashar'. Sedangkan sanad riwayat yang memuat tambahan ini

adalahjayyid (balk);'
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat tersebut merupakan
pendukung bagi riwayat Ishaq bin Ratrawaih jika terbukti akurat.
Akan tetapi keakuratan riwayat ini perlu diteliti kembali, sebab Al
Baihaqi telatr meriwaya&annya dari Al Hakim melalui sanad seperti
di atas, diiringi dengan riwayat Abu Daud dari Qutaibatr. Lalu beliau
berkata, "Sesungguhnya lafazh keduanya sama, hanya saja dalam

riwayat Qutaibah disebutkan Pt y n' & i, l?j ot? lBiasanya

Rasulullah SAn, sedangkan dalam riwayat Hasan dikatakan J?:it
*i y irt ,r,; ltt lsesungguhnya Rasulullah SAW).-

Keterangan yang masyhur tentang jama' taqdim adalah riwayat
yang dinukil oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Hibban
melalui jalur Al-Laits dari Yazid bin Hubaib, dari Abu Ath-Thufail,
dari Mu'adz bin Jabal. Namun riwayat yang dimaksud telah
dinyatakan cacat oleh para imam atrli hadits, karena hanya dinukil
oleh Qutaibah dari Al-Laits.

Riwayat itu juga memiliki jalur periwayatan lain dari Mu'adz
bin Jabal yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari riwayat Hisyam bin
Sa'ad, dari Abu Az-Zubair, dari Abu Ath-Thufail. Sedangkan Hisyam
adalah perawi yang diperselisihkan tentang keakuratan riwayatnya.
Dalam hal ini beliau telah menyelisihi riwayat para pakar di antara
murid-murid Abu Az-Zubak; seperti Imam Malik, Ats-Tsauri, Qurrah
bin l(halid dan lain-lain, dimana mereka tidak menyebutkan jama'
taqdim dalam riwayat-riwayat mereka.

Sehubungan dengan jama' taqdim disebutkan hadits lain dari
Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh tmam Ahmad, serta disebutkan
oleh Abu Daud tanpa sanad yang lengkap (mu'allaq) dan At-Tirmidzi
pada sebagian riwayat dari beliarl namun pada sanad-nya terdapat

Qilabah dari Ibnu Abbas -aku tidak mengetahui kecuali dinisbatkan

langsung kepada Nabi SAW (marfu)- '^:hb6 P, el| Ji ttl og 'af;

/'e's J1itlrWil'5p ];1j pti;1*il';.'#- e g.iei

Ptt ;pt ; '&* fi- ,? tLt (bahwasanya apabita betiau
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singgah di suatu tempat yang disukainya saat safar, maka beliau

tinggal di tempat itu hingga manjamak (mengumpulknn) antara shalat

Zhuhur dan Ashar, kemudian berangkat melanjutkan perjalanan. Tapi

apabila beliau tidak mendapatknn tempat untuk singgah, maka beliau

memperpanjang perjalanowtya sampai turun dan menjamak shalat

Zhuhur dan Ashar).

Al Baihaqi meriwayatkan dan para perawinya adalah tsiqah

(terpercaya), hanya saja diragukan tentang penisbatannya langsung

kemudian Nabi SAW, bahkan keterangan yang akurat menyatakan

riwayat tersebut mauquf (tidak langsung dari Nabi SAW). Al Baihaqi

meriwayatkan melalui jalur lain V*g |*/a sampai kepada Ibnu

Abbas (mauqufl dengan lafazh; i;t Flf '51 
(Apabila kamu sedang

berjalan...), lalu disebutkan hadits seperti di atas.

Dalam hadits Anas terdapat keterangan disukainya menjamak

shalat untuk membedakan antara keadaan berjalan atau singgah. Lalu

riwayat ini dijadikan dalil batrwa mengumpulkan shalat khusus bagi

yang terburu-buru dalam perjalanan. Akan tetapi dalam hadits Mu'adz

bin Jabal pada kitab Al Muwaththa'telahdisebutkan dengan lafazh, ltt

-:;;rrt';l;tt #'e'i j ,'r):;s r')? ut.atb ?i'{-'i }o &' A* olt

V ,qti q,".;rt ,P e" j |yt"j ,V (Bahwasanya Nabi SAI4:

mengakhirkan shalat pada perang Tabuk, kemudian beliau keluar dan

mengerjakan shalat Zhuhur dan Ashar sekaligus (iamak), lalu beliau

masuk kemudian keluar dan mengerjakan shalat Maghrib dan Isya'

sekaligus).

Imam Syaf i berkata dalam kitab Al Umm, "lafazh 'mosuk

kemudian keluar' tidak lain menunjukkan bahwa beliau sedang

singgah, sehingga seorang musafir boleh menjamak shalat baik saat

singgah maupun saat berjalan."

Ibnu Abdil Barr mengatakan bahwa dalam hadits tersebut

terdapat dalil yang menolak pendapat yang melarang menjamak

shalat, kecuali dalam keadaan terburu-buru dalam perjalanan.
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Al Qadhi Iyadh meriwayatkan bahwa sebagian mereka

menakwilkan lafa/r- ,yt j (kcmudion masuk), yakni di jalan untuk

meneruskan perjalanan. Sedangkan lafazh '{?'j (kcmudian keluar),

yakni dari jalan untuk mengerjakan shalat. Namun Iyadh menganggap

bahwa penakwilan tersebut adalatr penakwilan yang sangat jauh.

Seakan-akan Nabi SAW melakukannya untuk menjelaskan bolehnya

hal itu, sedangkan kebiasaan yang sering beliau lakukan adalah apa

yang diindikasikan oleh hadits Anas.

Berdasarkan hal itu, maka sebagian ulama madzhab Syaf i
berpendapat batrwa tidak menjamak shalat adalah lebih utama.

Bahkan, dinukil dari Imam Malik riwayat yang menyatakan bahwa

hukum menjamak shalat adalatr makruh. Kemudian dalam hadits ini
terdapat keterangan yang membatasi cakupan hadits-hadits tentang

waktu-waktu shalat yang dijelaskan oleh Jibril kepada Nabi SAW.
Lalu Nabi SAW menjelaskan kepada seorang Arab badui, dimana

pada bagian akhimya beliau bersabd4 i-U'er; tjjr (lohu [shalatJ

adalah apa yang terdapat di antara kedua [waktuJ ini), sebagaimana

yang diisyara&an dalam pembahasan tentang Al Mawaqiit (waktu-

waktu shalat).

Catatan

Masalah menjamak shalat dalam keadaan mukim karena hujan,

sakit, atau suatu kebutuhan telatr dibatras dalam pembahasan tentang

Mawaqit di bab *Waktu Shalat Zhuhur" dan bab "Waktu Shalat

Magluib".
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17. Shalat dengan Duduk

qt; h' * yt J';:, fo ,Uv 16 r* ?nt €,,, $.G *
'ru;l ,ai ij iirr', j2') ue J:- fa'J1i y € p,
€;t;r,ir'€A.i,tli ..F tit:Su;Fttu t*t';ti $\

.ti'rb gt $rl tFrv

1l13. Dari Aisyatr RA, dia berkata, "Rasulullatr SAW shalat di

rumahnya, sedang beliau menderita sakit. Maka, beliau shalat dengan

duduk dan orang-orang shalat di belakangnya dengan berdiri. Maka,

beliau mengisyaratkan kepada mereka agar duduk. Ketika selesai

shalat, beliau SAW bersabda, "Sesungguhnya imam itu diiadilron

untuk diikuti, apabila ia ruht', mal(a hendaklah kalian ruku'; dan

apabila ia bongkit, malra hendaklah lralian bangkit."

y\t J:" ^)t J';:.'LL :)v i:; hr ,tr Iy i il'*
,i!_# **i,l;tri + -;4'ri- i? {}i*i
rfitr.lt;'ti|* Ayilui srs ,yit:o # i>'rt c,',21;

iJv ril, di'rG Er irl d.#'rv {.t srt ,t:K 3 tiy ,:,

.i;jr |tu, d:, r ji Li,*i r^.1 il' F
1114. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "*ur.rrrr* ,O,

terjatuh dari kuda dan terluka -atau tergores- pada bagian badannya

yang kanan, maka kami datang kepada beliau untuk menjenguknya.

Lalu waktu shalat tiba, maka beliau shalat dengan duduk dan kami

shalat dengan duduk. Beliau bersabda, 'Sesungguhnya imam itu
dijadikan untuk diikuti; apabila ia takbir, maka hendaklah kolian

takbir; apabila ia rulu', mokn hendaklah kalian ruku'; apabila ia
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bangkit, mako hendaHah kalian bangkit; don apabilo ia mengucapkan

somi'allaha limon hamidah (semoga Allah mendengar orang yang

memuji-Nyo), maka ucapkanlah oleh kalian rabbono la*al homdu
(Wahai Tulun komi bagi-Mu segala puji)'."

'* "# (;i;;r?'i.L; ti?i Su ,i*'i'ae4u;:t;
y,'",;JL'ttii; hr ,fr # i otC'*;i;. i yt *

'*i*\'*
Sl- :Jtt ,f) '+ ,iG *t ;.'E;i ,JG'Ool\V?ij
t:r#'tk; #'; i,t ;.* ,lu e*j. ,rj I ;r;t
r:",'v SL'St ,9 ,f pi * \t J:" ^I, J;, It- 

'jG
fPt fi'-bb.* r:*s ,)- ;j J;l ';; *.t ;:, ;4:Jui

.:6, ii'e.i*.t5b ut
lll5. Ishak bin Manshur telah menceritakan kepada kami, dia

berkata; Rauh bin Ubadatr telah mengabarkan kepada kami, Husain

telatr mengabarkan kepada kami dari AMullah bin Buraidah, dari
Imran bin Hushain RA bahwasanya ia bertanya kepada Nabi SAW.

Ishaq telah mengabarkan kepada kami, dia berkata; Abdush-
Shamad telah mengabarkan kepada kami, dia berkata; aku mendengar

bapakku berkata; Al Husain telah menceritakan kepada kami dari Ibnu
Buraidah, dia berkata, Imran bin Hushain -menderita sakit bawasir
(ambeien) telah menceritakan kepada kami, dia berkat4 "Aku
bertanya kepada Rasulullah SAW tentang oftmg yang shalat dengan

duduk, maka beliau SAW bersabda, 'Apabila ia shalat dengan berdiri,
malra itu lebih utama. Barangsiapa shalat dengan duduk, maka

baginya setengah pahala orang yang 
-shalat dengan- berdiri; dan
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barangsiapa yang shalat dengan tidur (berbaring), malra baginya

s et engah pahal a orong yang 
-shal 

at dengon- duduk' -"

Keteransan Hadits:

Ibnu Rasyid mengatakan batrwa kemungkinan maksud judul bab

tersebut 
-yang 

disebutkan secara mutlak-adalatr shalat orang yang

duduk karena udzgr; baik sebagai imam, makmum maupun sendirian.

Hal ini didukung oleh hadits-hadits yang disebutkan Imam Bukhaxi,

yang menyebutkan batrwa hal itu dilakukan karena adanya udzur

(halangan). Ada pula kemungkinan maksudnya juga bersifat mutlak,

baik karena udzur (halangan) ataupun tanpa udzur. Hal itu untuk

menjelaskan bahwa yang demikian diperbolehkan, kecuali apa yang

dilarang menurut ijma' ulama, yaitu shalat fardhu dengan duduk bagi

orang yang sehat.

)b 
'$i (dan beliau sedang sakit). Hal ini telah diterangkan

dalam bab-bab tentang imam, demikian halnya dengan hadits Anas.

Dalam riwayat itu disebutkan sebab beliau menderita sakit. Untuk itu,

tidak ada perselisihan batrwa keduanya (yakni hadits Aisyatr dan

Anas) terjadi pada shalat fardhu. Sedangkan hadits Imran masih

dimungkinkan batrwa hd itu terjadi dalam shalat fardhu.

fisA S*)t:U'* (tentang shalat seseorang dengan duduk). Al

Khaththabi berkata, "Dahulu saya menakwilkan (memberi

interpretasi) hadits ini bahwa yang dimaksud adalatr shalat sunah bagi

yang mampu. Akan tetapi lafazh'dan barangsiapayang shalat sambil

tidur (berbarlng)' menolak penakwilan tersebut, sebab orang yang

berbaring tidak shalat sunatr seperti yang dilalnrkan oleh orang yang

duduk. Aku pun tidak mengenal seorang pun di antara ulama yang

memberi keringanan dalam masalah tersebut." Beliau juga berkata,

"Apabila lafazh ini terbukti akurat dan bukan kalimat yang disisipkan

oleh sebagian perawi 
-karena 

pandangannya yang menganalogikan

orang yang berbaring kepada orang yang duduk, sebagaimana seorang
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musalir mengerjakan shalat sunatr di atas untanya- maka

berdasarkan hadits tersebut orang yang mempu duduk diperbolehkan

mengerjakan shalat sunah dengan berbaring."

Beliau melanjutkan, "Namun pada analogi yang telatr

dikemukakan terdapat kejanggalin, sebab duduk merupakan salah satu

gerakan shalat, berbeda dengan berbaring." Kemudian beliau berkata,

"Sekarang saya berpandangan batrwa maksud hadits Imran adalah

orang sakit yang mengerjakan shalat fardhu, sehingga ia merasa sulit
untuk melaksanakannya dengan berdiri. Dengan demikian, orang yang

duduk mendapatkan setengatr pahala orang yang berdiri. Hal itu untuk
memotivasinya agar melaksanakannya dengan berdiri, meskipun ia
boleh melaksanakan shalat dengan duduk." Demikian pendapat Al
Khaththabi, yang merupakan pendapat yang cukup beralasan.

Sikap Imam Bukhari yang memasukkan dua hadits dari Aisyah
dan Anas dalam bab ini telah memperkuat pendapat tersebut, dimana
kedua hadits tersebut membicarakan tentang orang yang mengerjakan
shalat fardhu. Seakan-akan beliau bermaksud agar judul bab

mencakup hukum-hukum orang yang shalat dengan duduk. Semua itu
dapat disimpulkan dari hadits-hadits yang beliau sebutkan di atas.

Barangsiapa melaksanakan shalat fardhu dengan duduk karena

merasa kesulitan untuk melaksanakannya dengan berdiri, maka

shalatnya sah dan kedudukannya sama dengan orang yang shalat

dengan berdiri, seperti yang diindikasikan oleh hadits Anas dan

Aisyah. Apabila orang yang berhalangan ini memaksakan diri untuk
berdiri meskipun ia merasa kesulitan, maka ia akan mendapatkan

pahala lebih karena ia menanggung resiko berdiri. Maka, benarlah jika
dikatakan bahwa pahala orang yang shalat dengan duduk setengah

dari pahala orang yang shalat dengan berdiri. Barangsiapa

melaksanakan shalat sunah dengan duduk padahal dia mampu
melaksanakannya dengan berdiri, maka pahalanya setengah dari
pahala orang yang shalat dengan berdiri.
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Adapun maksud pendapat Al Baji 
-bahwa 

hadits tersebut

berbicara tentang orang yang mengerjakan shalat fardhu dan sunatr

sekaligus- adalah orang yang mengerjakan shalat fardhu, seperti

yang telah kami jelaskan dan hal itu dapat dibenarkan.

Ibnu At-Tin serta ulama lainnya meriwayatkan dari Abu Ubaid,

Ibnu Al Majisyun, Ismail Al Qadhi, Ibnu Sya'ban, Al Ismaili, Ad-

Dawudi dan lain-lain, dimana mereka memahami batrwa hadits Imran

adalah berbicara tentang orang yang mengerjakan shalat sunah.

Demikian pula dinukil oleh At-Tirmidzi dari Ats-Tsauri, dia berkata,

"Adapun apabila orang yang berhalangan itu melaksanakan shalat

dengan duduk, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang

shalat dengan berdiri." Kemudian beliau berkata, "Dalam hadits ini

terdapat keterangan yang mendukung hal tersebut." Beliau

mengisyaratkan riwayat yang dikutip oleh Imam Bukhari dalam

pembahasan tentang jihad dari Abu Musa, dari Nabi SAW, ;e y tSr

e "*'$t # i,ri r; C.b 'd'1 'lit':i *st (Apabita seorans

hamba menderita sakit atau melahtkon perjalanan, maka dituliskan

baginya kebaikan apa yang biasa ia kerjakan saat sehat dan l<etika

bermukim). Hadits ini memiliki sejumlah riwayat pendukung seperti

yang akan disebutkan.

Tetapi pandangan ulama-ulama yang hanya memahami hadits

Imran bin Hushain dalam konteks shalat sunah, tidak berarti gambaran

yang disebutkan oleh Al Khaththabi tidak ada dalam kandungan hadits

yang dimaksud. Bahkan, dalam hadits disebutkan keterangan yang

mendukung hal ini. Dalam riwayat Imam Ahmad melalui jalur Ibnu

Juraij dari Ibnu Syihab, dari Anas, ia berkata, Pi y &, d* Ut i:
itli}Aqi,.;ir *t y &t *U,'yu',16,'i"zi;; gt'o-tar

;ar a'ta',;:-.yarin ,'rr,t * N, e lJit'JuI, 
ot6-(Nabi SAt{

datang ke Madinah dan ia (Madinah) merupoknn daerah rctwan

demam, maka orang-orang pun menderita demam. Lalu Nabi SAW

masuk masjid sedang orang-orang shalat dengan duduk, maka beliau
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bersabda, "Shalatnya orang dengan duduk [mendapat pahalaJ

setengah daripada shalat orong dengan berdiri. ") Para perawi hadits
ini tergolong tsiqah (terpercaya). Hadits ini dikuatkan oleh hadits
dalam riwayat An-Nasa'i melalui jalur lain yang berbicara tentang

orang-orang yang berhalangan, sehingga dipahami batrwa yang

dimaksud adalah orang-orang yang memaksakan diri untuk berdiri
meski mendapat kesulitan, seperti yang dikemukakan oleh Al
Khaththabi.

Sikap Al I(haththabi yang menafikan bolehnya shalat sunah

dengan berbaring telah diikuti oleh Ibnu Baththal. Imam At-Tirmidzi
menukil melalui sanad-nya sampai kepada Hasan Al Bashri, dia
berpendapat bahwa apabila seseorang mengerjakan shalat sunah

dengan berdiri, duduk dan berbaring, maka hal itu diperbolehkan.
Sejumlah ulama juga berpendapat demikian, begitu pula menurut
sebagian pendapat dalam madzhab Syafi'i yang dinyatakan sebagai
pendapat yang benar oleh ulama muta'akhirin. Al Qadhi Iyadh
menceritakannya sebagai salah satu pendapat dalam madzhab Maliki.

t:tt e i: @an barangsiapa shalat dengan duduk). Hal ini

tidak mencakup Nabi SAW, sebab shalat beliau SAW dengan duduk
tidak mengurangi pahala shalat beliau yang dilaksanakan dengan

berdiri berdasarkan hadits Abdullah bin Amr, bahwa Nabi SAW
bersabda,'db:; U,q #'n+'j iliii,a;l2sr * rb t:re,6 J+ )t ;i.e
'€9s'c:r 

;EJ:, ,:J+i ,i&, ,:i-?6 tf ii ti uir; ,Jui ,oy\ & *y
(Shalat seseorang dengan duduk [pohalanyal setengah daripada
shalat [dengan berdiriJ. Maka aku mendatanginya dan aku dapati dia
shalat dengan duduk, aku meletakkan tanganku di atas kepalaku. Lalu
beliau bersabda, "Ada apa denganmu wahai Abdullah? " Aku pun

mengabarkan kepadanya hal itu. Maka beliau bersabda, "Benar, akon
tetapi aku tidak sama seperti salah seorong di antara kolian."). Hadits
ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i.

Para ulama madzhab Syaf i memasukkan persoalan di atas

dalam salah satu kekhususan Nabi SAW. Al Qadhi Iyadh memberi
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alasan 
-bahwa 

shalat sunatr dengan duduk merupakan kekhususan
Nabi SAW- berdasarkan hadits Abdullah bin Amr, yakni kalimat,
'tfg '4 6tu tidak sama dengan salah seorong di antara lralian).

Barangkali Nabi SAW ingin mengisyara&an kepada orang yang tidak
berhalangan, seakan-akan beliau SAW mengatakan bahwa dirinya
memiliki udzur (berhalangan). Namun Imam An-Nawawi menolak
kemungkinan kedua ini, dan menganggapnya sebagai kemungkinan
yang lematr atau salatr.

Catatan

Dalam hadits tersebut tidak dijelaskan tentang cara duduk, maka
pernyataan diperbolehkannya duduk secara mutlak dapat disimpulkan
batrwa duduk dengan cara yang dikehendaki oleh orang yang shalat itu
diperbolehkan. Ini merupakan indikasi perkataan Imam Syaf i dalam
kitab Al Buwaithi. Lalu para ulama berbeda pendapat tentang mana
yang lebih utama. Imam yang tiga berpendapat bahwa shalat dengan
duduk bersila adalatr lebih baik. Ada pula yang mengatakan duduk
yang lebih baik adalatr duduk iftirary (seperti duduk tasyatrud
pertama), dan ini sesuai dengan perkataan Imam Syaf i dalam kitab
Mukhtashar Al Muzani serta dinyatakan shahift oleh Ar-Rafi,i dan
orang-orang yang mengikutinya. Batrkan sebagian ada yang
berpendapat batrwa yang utama adalatr duduk tawarruk (yakni seperti
duduk pada tatriyat akhir).

18. Shalat Orang yang Duduk Dengan Isyarat

Jvj .13'# >'*, ots, # i. ork'oi;:i; d/. ir '? *



.1
j>l ,-bL). i *,u .b ai ,t'.dt ;i '.*. i t:u ;*

rii ti LLA 6,.;3-o tiU :ir '? I ju .r"uir

1116. Dari Abdullatr bin Buraidatr bahwa Imran bin Hushain

seorang yang menderita penyakit wasir. Suatu ketika Abu Ma'mar

berkata, diriwayatkan dari Imran, dia berkata" "Aku bertanya kepada

Nabi SAW tentang shalat seseorang dengan duduk. Beliau SAW

bersabda, 'Barangsiapa shalat dengan berdiri, maka itu lebih utamo;

barangsiapa shalat sambil duduh malra ia okan mendapat pahala

setengah pahala orong yang -shalat dengan- berdiri; dan

barangsiapa shalat dengan tidur (berbaring), maka baginya setengoh

pahala orang yang shalat dengan duduk'." Abu Abdillah berkata,
*Tidur menurutku adalatr berbaring pada posisi ini."

@:
Dalam bab ini disebutkan hadits Imran bin Hushain, namun

tidak disebutkan tentang memberi isyarat. Hanya saja hadits tersebut

sama seperti hadits yang ada pada bab sebelumnya, yakni, ,)* Ut
.t,ir;:t gi U'afr 6ia gan barangsiapa yang shalat dengan tidur

[berbaringJ, mako baginya setengah pahala orang yang [shalat
denganJ duduk).

Ibnu Rasyid mengatakan, bahwa letak kesesuaian hadits dengan

judul bab adalah bahwa orang yang shalat dengan posisi miring bisa

saja masih membutuhkan isyarat. Akan tetapi yang demikian itu

bukanlah suatu kemestian. Kemungkinan Imam Bukhari memilih

untuk membolehkan hal itu, karena syariat tidak menerangkannya

secara terperinci. Pendapat ini merupakan salah satu pandangan dalam

madzhab Syaf i.

Adapun pendapat yang benar menurut para ulama mutaakhirin

adalah bahwa orang yang mampu untuk melakukan ruku' dan sujud
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tidak boleh melakukannya dengan isyarat, meskipun ia diperbolehkan

untuk melaksanakan shalat dengan berbaring.

Sikap Imam Bukhari ini dikritik oleh Al Ismaili, dia berkata,

"Imam Bukhari memberi judul bab tentang isyarat, padahal hadits

tersebut hanya menyebutkan tentang shalat dengan tidur (berb*itg).
Seakan-akan Imam Bukhari mengubah lafazh naa'iman (tidw)
menjadi iimaa'an (dengan isyarat). Akan tetapi dugaan Al Ismaili

bahwa Imam Bukhari melakukan perubahan adalah tidak benar."

Dalam riwayat Al Ashili disebutkan batrwa maknanya adalatr,

barangsiapa shalat dengan duduk, maka ia melakukan ruku' dan sujud

dengan isyarat. Ini sesuai dengan pendapat yang masyhur di kalangan

ulama madzhab Maliki, yaitu bolehnya menggunakan isyarat untuk

ruku' dan sujud dalam shalat sunatr yang dilaksanakan dengan berdiri,

meskipun ia mampu melakukan ruku' dan sujud dengan tidak

menggunakan isyarat. Nampaknya, pendapat ini juga yang dipilih
Imam Bukhari.

Penjelasan Ibnu Baththal tersebut adalatr berdasarkan riwayat Al
Ashili, dan beliau mengingkari An-Nasa'i yang memberi judul hadits

ini, "Keutam&m orang yang shalat dengan duduk atas orang yang

shalat dengan tidur (berb*irg)". Beliau mengklaim bahwa An-Nasa'i

telatr merubah riwayat itu. Beliau berkata, "Kesalahan yang

dilakukannya dalam masalah ini cukup jelas. Orang yang shalat dalam

keadaan mengantuk dianjurkan untuk menghentikan shalatnya, karena

dikhawatirkan 
-shalat 

dalam kondisi mengantuk- ketika ia meminta

ampunan ternyata malah mencela dirinya sendiri."

Beliau (Ibnu Baththal) melanjutkan, "Lalu bagaimana orang

tersebut diperintatrkan untuk menghentikan shalatnya kemudian

ditetapkan baginya patrala setengah pahala orang yang shalat dengan

duduk."

Syaikh kami berkata dalam kitab Syarh At-Tirmidzi setelatr

menukil perkataan Ibnu Baththal, "Barangkali beliau yang melakukan

perubahan (tashhifl. Adapun yang mendorong beliau berpendapat
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seperti itu adalah pemahamannya bahwa yang dimaksud dengan

lafazh naa'iman (tidur) adalah tidur yang sebenarnya, sehingga jika
hal ini terjadi, maka orang yang shalat diperintahkan untuk
menghentikan shalatnya. Padahal, bukan itu yang dimaksudkan di
tempat ini. Tapi yang dimaksud adalah berbaring seperti yang telah

dijelaskan."

Imam An-Nasa'i telah memberinya judul "Keutamaan Orang
yang Shalat dengan Duduk atas Orang yang Shalat dengan Tidur",
yakni dengan posisi berbaring. Adapun orang yang mengatakan selain

itu, berarti telah melakukan perubatran. Faktor yang telatr

membingungkan mereka adalah judul bab yang diberikan oleh Imam

Bukhari, karena mereka kesulitan untuk mencari kesesuaiannya.

19. Apabila Tidak Mampu Duduk Maka Shalat Berbaring
I)engan Posisi Miring

^4Lj ok 1 Jb':,?t jyJ*.Li 
'y., 

tl ,itv ,:rvi

Atha' berkata, -eiuUitu ,rO* mampu untuk berbalik
(menghadap) ke kiblat, maka ia boleh shalat ke mana wajahnya
menghadap."

a a. t 27.1 t"
. -Jl l:-J[*i *,1 .r(5. J; l, $
'^Li.: i td ,LiuL- f -i

Uk :'Jv'o.-?nr g, p u.ork *
'J- ,iu, r;>r-Ll | * &i ^l; ?rt' ;*

*J"'#iltP ut*
I I17. Dari Imran bin Hushaini RA, dia berkata, "Aku menderita

wasir (ambeien), maka aku bertanya kepada Nabi SAW tentang shalat.

Beliau bersabda, 'Shalatlah dengan berdiri. Apabila engkau tidak
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mampu, maka dengan duduk; dan apabila englwu tidak mompu, maka

di atas sisi badan'."

Keteransan Hadits:

\y-i of iri;r'S6l pntna' berkato, "Apabila tidak mampu--)')-

Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan,\y- I ol (Apabita ia tidak

mompu... dan seterusnya). Atsar ini disebutkan dengan sanad yang

maushul (lengfuap) oleh Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dari Atha'.

Adapun letak kesesuaiannya dengan judul bab adalatr, batrwa orang

yang tidak mampu melakukan perbuatan fardhu, maka ia boleh

melakukan perbuatan fardhu lain yang lebih rendah tingkatannya. Ini

merupakan dalil yang membantah pendapat bahwa orang yang tidak

mampu shalat dengan duduk, maka kewajiban shalat telatr gugur

darinya. Pendapat ini menurut Al Ghazali berasal dari Abu Hanifah,

tapi hal itu dibantatr dengan alasan pendapat tersebut tidak ditemukan

dalam kitab-kitab madztrab Hanafi.

|fu, * Qentang shalat). Maksudnya tentang shalat orang yang

sakit, berdasarkan perkataannya pada bagian awal, 'i*'t1L g.U'iS 1l*u

menderita wasir [ambeienfi. Dalam riwayat Waki' dari Ibrahim bin

Thahman yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya

disebutkan, .C-i, f* * Ci 1lt " bertanya tentang shalat orang

yang sakit).

Catatan

Al I(haththabi mengatakan, barangkali perkataan ini sebagai

jawaban atas pertanyaan Imran, karena penyakit wasir bukan suatu

penyakit yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan shalat

dengan berdiri. Di samping itu, tidak ada halangan bila Imran bertanya

kepada Nabi SAW tentang hukum yang belum diketahuinya, karena

kemungkinan hal itu akan dibutuhkannya di kemudian hari.
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'# i'o$ g*" engkau tidak mampr,r). Ini menjadi dalil bagi

yang berpendapat bahwa orang yang sakit tidak boleh mengerjakan

shalat dengan duduk kecuali apabila dia tidak mampu untuk berdiri.

Pendapat ini diriwayatkan oleh Al Qadhi Iyadh dari Imam Syaf i.
Sementara Imam Malik, Ahmad, dan Ishaq berpendapat bahwa'tidak
mampu" itu bukan menjadi syarat, tapi cukup adanya kesulitan itulah

yang menjadi alasan diperbolehkannya melakukan shalat dengan

duduk.

Adapun pendapat yang terkenal di kalangan madztrab Syaf i
adalah, bahwa yang dimaksud dengan "tidak mampu" di sini adalah

adanya kesulitan yang sangat untuk berdiri, atau rasa takut

penyakitnya akan bertambatr paratr. Tetapi, tidak cukup untuk

membolehkan shalat dengan duduk bila kesulitan itu masih dalam

kadar yang minim. Di antara kesulitan yang besar adalah kepala

pusing bagi orang yang naik perahu, atau takut tenggelam bila shalat

dengan berdiri di dalam peratru.

Lalu, apakah seseorang yang sedang bersembunyi mengintai

musuh dalam rangka jihad termasuk digolongkan 'tidak mampu"?

Karena jika ia shalat dengan berdiri, maka akan terlihat oleh musuh.

Oleh karena itu, apakah ia boleh shalat dengan duduk atau tidak?

Dalam hal ini ada dua pendapat dalam madzhab Syaf i, dimana yang

paling kuat di antara keduanya adalah pendapat yang

membolehkannya. Tetapi ia harus mengganti (mengqadha'), karena

ini merupakan halangan yang sangat jarang terjadi.l

Hadits ini dijadikan dalil kesamaan antara tidak "mampu

berdiri" dengan "duduk" dalam hal berpindatr kepada fardhu

berikutnya. Berbeda dengan pendapat yang membedakan hukum

keduanya, seperti lmam Al Haramain. Pendapat jumhur didukung pula

oleh hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan

lafazh, frrt ,P"at5'Au of ,C.lrii lrixiau.lti ,*ti jA-pio shalat

I Adapun yang benar adalah tidak menggantinya, sebab halangan tersebut lebih berat daripada

halangan orang yang sakit. llallahu a'lam.
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dengan berdiri. Apabila mengalami kesulitan, malca shalat dengan

duduk; apabila mengalami kesulitan, maka dia salat dengan tidur

[berbaringJ). Beliau mempertimbangkan adanya kesulitan pada kedua

hal itu tanpa membedakannya.

i,l\"t .Jrt (maka di atas sisi badan). Dalam hadits Ali yang

diriwayatkan oleh Ath-Thabrani disebutkan, I' W f\i * ,P
g4(Oi atas sisi badannya yang lcanan sercrya menghadap kiblat

dengan wajahnya). Ini menjadi dalil bagi jumhur ulama dalam

masalah berpindatr dari duduk kepada shalat di atas sisi badan

(berbaring). Menurut madzhab Hanafi dan sebagian ulama madzhab

Syaf i, hendaknya ia berbaring dengan posisi terlentang lalu

menghadapkan kakinya ke arah kiblat.

Dalam hadits Ali dijelaskan batrwa shalat dengan terlentang itu

dilakukan apabila tidak mampu berbaring dengan posisi miring. Hal

ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa orang yang

sakit tidak boleh berpindah kepada posisi lain setelah tidak mampu

terlentang, seperti menggunakan isyarat dengan kepala, lalu isyarat

dengan pelupuk mata, kemudian mengucapkan Al Qur'an dan dzikir,

dan kemudian membacanya dalam hati, sebab semua ini tidak

disebutkan dalam hadits. Ini merupakan pendapat para ulama

madzhab Hanafi, Maliki dan sebagian ulama madzhab Syaf i.

Sementara di antara ulama madzhab Syaf i mengatakan seperti

urutan tadi, dan mereka menjadikan akal sehat sebagai patokan shalat;

kapanpun seseorang masih berakal sehat, maka beban syar'i (taklifl
tidak terlepas darinya. Oleh karena itu, hendaknya ia mengerjakan

sebatas kemampuannya berdasarkan sabda beliau SAW, ,\51;i tit
'n;k:; t ,1rylA (Apabila aku memerintahkan suatu perbuatan kepada

lralian, maka kerjalcanlah sebatas kemampuan kalian). Demikian dalil

yang dikemukakan oleh Al Ghazali. Namun pernyataannya ini

ditanggapi oleh Ar-Raf i, bahwa hadits tersebut memerintahkan untuk

mengerjakan sesuatu yang masih dalam cakupan apa yang
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diperintahkan. Sementara duduk tidak mencakup berdiri, demikian
pula yang sesudahnya... hingga akhir perkataan beliau.

Tanggapan Ar-Raf i dijawab oleh Ibnu Shalah, bahwa kami

tidak mengatakan bahwa orang yang melaksanakan shalat sambil
duduk berarti telah mengerjakan apa yang ia mampu kerjakan saat

berdiri, akan tetapi kami mengatakan keduanya telah mengerjakan
gerakan shalat yang mampu mereka lakukan. Semua yang disebutkan

adalah jenis shalat, sebagiannya mempunyai tingkatan yang lebih
rendah daripada yang lain. Apabila ia tidak mampu mengerjakan

tingkatan yang lebih tinggi, lalu ia mengerjakan yang lebih rendah,

maka ia telah melakukan shalat sesuai kemampuan, Namun jawaban

ini kembali ditanggapi, bahwa semua yang disebutkan merupakan

bagian dari shalat dan cabang dari pensyariatan shalat itu sendiri, dan

inilah letak perbedaan yang diperselisihkan.

Pelaiaran vans danat diambil

Ibnu Al Manayyar berkata dalam Al Hasyiyah (catatan kaki),
"Salah seorang syaikh kami menyebutkan masalah yang unik namun

sering terjadi, yaitu seseorang menderita sakit sehingga tidak mampu
mengingat tetapi mampu melakukan gerakan. Maka, Allah memberi
ilham kepadanya agar mengambil orang yang mengajarinya. Orang itu
berkata, 'Lakukan takbiratul ihram untuk shalat dengan mengatakan;

Allahu Akbar.... bacalah surah Al Faatihah... takbirlah untuk ruku'...
hingga akhir shalat'. Dia mengikuti semua yang diajarkan itu seraya

mempraktikkan langsung, baik dengan ucapan maupun isyarat."
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20. Apabila Seseorang Shalat dengan Duduk Kemudian Merasa

Sehat (mendapati rasa ringan) Maka Hendaknya

Menyemputmakan yang Tereisa

t:r'v ;5{tt ky ;;S t ,P n-;Jr ,ur tt ,';;it Sui

Al Hasan berkata, "Apabila orang yang sakit mau -ia boleh-
shalat dua rakaat dengan berdiri dan dua rakaat dengan duduk."

64'it?tW?nt €.,r-*s;t'* i'*;'t:., / l? *

qt:r"'ri ?o €';.'ol lrf $ & ,:u'rii{'";i ;-U
.'-, ol'- . ^l o" "

lll8. Dari Hisyam bin Urwatr ,':r:r::::,1J#
(ummul mukminin), bahwa beliau mengabarkan kepadanya,

sesungguhnya beliau belum pernah melihat Rasulullah SAW

mengerjakan shalat di malam hari dengan duduk hingga usianya telah

lanjut. Maka beliau membaca dengan duduk hingga ketika hendak

ruku', beliau berdiri dan membaca sekitar tiga puluh atau empat puluh

ayat, kemudian ruku'.

oiw?nt u1, t'F ?i-ey'* *')t* i* dj *
rir; ,,|9't;i'rliq; k o6'{'sf h' t:" ^)tt'J';:.,

i ,e.o';j 6i:i ?o 6'dri')i'4 y H i1t,1 ,t
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'*:'rl^l; 
'* 

t;p ,Ui &. a,&t -;{St 
G F ,|.{,L ; ,€;

r-,bbt-uY'& o{s r,f alt; F-*'t,;(-

I I19. Dari Abu Salamatr bin AMurratrman, dari Aisyatr (ummul

mukminin) RA, batrwasanya Rasulullah SAW biasa shalat dengan

duduk dan membaca dalam keadaan duduk. Apabila Uacaannya tersisa

sekitar tiga puluh atau empat pulutr aya\ beliau berdiri dan

membacanya sambil berdiri. Kemudian beliau ruku', lalu sujud.

Kemudian beliau melakukan pada rakaat kedua sama seperti itu.

Apabila telatr menyelesaikan shalatny4 beliau melihat; apabila aku

terbangun, maka beliau bercakapcakap denganku; dan apabila aku

tidur, beliau pun berbaring (tidur).

@:
Maksud "menyempurnakan" dalam judul bb adalah tidak

mengulangi dari awal, tapi melanjutkan yang tersisa dengan

sesempuma mungkin, seperti berdiri atau yang semisalnya.

Judul bab tersebut merupakan bantahan bagi mereka yang

mengatakan, "Barangsiapa memulai shalat fardhu dengan duduk

karena tidak mampu berdiri, kemudian ia mampu untuk berdiri, maka

ia harus memulai shalat dari awal". Pendapat ini diriwayatkan dari

Muhammad bin Al Hasan. Namrm hal ini tidak tampak oleh Ibnu

Manayyar, hingga dia mengatakan batrwa Imam Bukhari

memaksudkan dengan judul bab ini untuk menghapus anggapan

sebagian orang batrwa shalat itu tidak terbagi-bagi, sehingga bagi

seseorang yang memulai shalat dengan duduk lalu ia mamPu untuk

berdiri maka ia harus mengulangi dari awal.

ry * t uk $hakt dua rakaat dengan berdiri). Atsar ini

disebutkan dengan sanad yang lengkap oleh Ibnu Abi Syaibah dari

segi makna. Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan dengan lafazh lain.

Nampaknya maksud kata'ljika ia mmf di sini adalah, barangsiapa
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memulai shalat dengan duduk kemudian mampu untuk berdiri, maka

ia boleh menyempumakannya dengan berdiri jika ia mau meneruskan

shalatnya; dan jika mau, ia boleh memulai dari awal. Hal ini
berkonsekuensi bolehnya meneruskan shalat yang telah dikerjakan,

sebagaimana pendapat mayoritas ulama.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah dari
riwayat Malik dengan d:ua sanad; bahwasanya beliau SAW biasa

shalat dengan duduk. Apabila beliau hendak ruku', maka beliau
berdiri dan membaca tiga puluh atau empat puluh ayat dengan berdiri
kemudian ruku'. Lalu ditambahkan pada jalur kedua, bahwasanya

beliau biasa melakukan yang demikian pada rakaat kedua. Dalam
riwayat pertama di antara keduanya terdapat pembatasan bahwa beliau
SAW tidak melakukan shalat malam dengan berdiri melainkan setelatr

berusia lanjut.

Dalam riwayat Utsman bin Abi Sulaiman, dari Abu Salamah,

dari Aisyah, L)ti * 'fi oe ,;r L,.! iJ (Beliau tidak meninggat

dunia hingga kebanyakan shalat beliau dilahtkan dalam keadaan

duduk). Kemudian dalam hadits Hafshatr disebutkan, !, S?i U:') 6

,f ,ru-ost *.::i ,F o€ $1.,P u,a * e *- *i *io' *
U_1, :r+' (Alat tidak pernah melihat Rasulullah SAW shalat sunah

dengan duduk, sampai setelah satu tahun menjelang wafatnya, maka

beliau biasa shalat sunah dengan duduk). Kedua hadits ini
diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Ibnu At-Tin berkata, "Aisyah membatasi hal itu dengan lafazh
'shalot malam' untuk mengeluarkan shalat fardhu (dalam cakupan

hadits tersebut), dan membatasi dengan perkataannya'hingga berusia
lanjut' untuk memberitatrukan bahwa beliau SAW melakukan hal itu
untuk menjaga kondisi badannya agar tetap mampu melakukan

shalat."

Hal ini menunjukkan bahwa beliau SAW terus-menerus

melakukan shalat, dan beliau tidak duduk selama mampu
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melaksanakannya dengan berdiri. Sementara Ibnu Baththal berkata,

"Judul bab ini berkaitan dengan shalat fardhu, sedangkan hadits

Aisyah berkaitan dengan shalat sunah. Maka hubungan keduanya

dapat dikatakan; bahwa jika dalam shalat sunah yang boleh

dilaksanakan dengan duduk saja 
-meskipun 

tidak ada halangan untuk

berdiri-Nabi SAW masih berdiri sebelum ruku', maka shalat fardhu
yang tidak boleh dikerjakan dengan duduk kecuali jika tidak mirmpu

untuk berdiri adalah lebih pantas untuk dilaksanakan seperti itu."

Adapun yang nampak bagi saya adalatr bahwa judul bab tersebut
tidak khusus menerangkan tentang shalat fardhu, bahkan perkataannya

"Kemudian ia sehat" berkaitan dengan shalat fardhu. Adapun kalimat
"Kemudian ia mendapati rasa ringan" berhubungan dengan shalat

sunah. Bagian terakhir ini selaras dengan hadits yang disebutkan.
Sedangkan dalil untuk bagian pertama ditetapkan dengan cara

menganalogikan kepada bagian yang kedua. Adapun fbktor yang

menyatukan keduanya adalah bolehnya mengerjakan sebagian shalat

dengan duduk, dan sebagian yang lain dengan berdiri.

Hadits Aisyah menerangkan bolehnya duduk di tengah-tengah

shalat sunatr bagi orang yang memulainya dengan berdiri,
sebagaimana ia boleh memulai shalat dengan duduk kemudian berdiri.
Terlebih lagi perbuatan yang demikian telah dilakukan oleh Nabi
SAW pada rakaat kedua, berbeda dengan mereka yang tidak
membolehkan hal itu. Hadits ini dijadikan dalil bahwa orang yang

memulai shalat dengan berbaring, kemudian ia mampu untuk duduk

atau berdiri, maka hendaknya ia menyempurnakan shalatnya menurut

kemampuannya.

:;tl ,t ,4 ,ty @pabila tersisa dari bacannya). Di sini terdapat

isyarat bahwa bacaan beliau sebelum berdiri adalatr lebih banyak atau

lebih panjang, sebab kata"tersisd" umumnya digunakan untuk sesuatu

yang sedikit. Dalam hadits ini dijelaskan tidak adanya persyaratan

bagi orang yang memulai shalat sunah dengan duduk untuk
melakukan ruku' dengan duduk pula, atau yang memulai dengan
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berdiri agar melakukan ruku' dengan berdiri. Pembahasan mengenai

hal ini akan disebutkan pada bab "shalat Nabi SAW di Malam Hari"

pada pembahasan tentang tahajjud.

'y'^ly,- ,P tty @pabila telah menyelesaikan shalatnya, beliau

melihat... dan seterusnya). Pembahasannya akan disebutkan pada bab

tentang shalat sunatr ketika membicarakan shalat fajar dua rakaat.

Penutup

Bab-bab tentang meringkas (meng-qashar) shalat telatt

mencakup hadits-hadits marfu'(langsung dari Nabi SAW) sebanyak

52 hadits. Di antaranya yang tidak memiliki sanad yang lengkap

(mu'allaq) sebanyak 16 hadits sedangkan sisanya memiliki sanad

yang lengkap (maushzl). Hadits-hadits yang diulang berjumlah 32

hadits. Hadits-hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim selain

hadits Ibnu Abbas tentang lama waktu mukim di Makkah, hadits Jabir

tentang shalat sunah sambil menunggang hewan ke arah selain kiblat,

hadits Anas tentang menjamak shalat Magltrib dan Isya', dan hadits

Imran tentang shalat orang yang duduk. Dalam pembatrasan ini juga

terdapat 6 atsar yang sampai kepada sahabat serta generasi sesudah

mereka.
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Fs,j)r+rf
19. KITAB TAHAJJUI)

1. Tahajjud Di Malam Hari

, U. a 4

CI tu i.4,ytr3,b':7 !:j',
Firman Allah Azza wa Jalla, *Dan pada sebagian malam hari

shalat Tahajjudlah l<omu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu."
(Qs. Al Israa'(17): 79)

frt * tnlt 
ots :Ju r|ii? ,ilt ,g, g$ u.t'C, .r\b t

& ui i=ir u dt ti$ 'rLAi. Jiu' cr i6 ri1 *:, ^y
.7'r\?s c,g5t'of U i-ir 'u', ,:o*3 i: ,r'r\i', .,rrfut

Uj J# uj ,rr\r, .,rrfut )'ri Ci iir U) |d ;)
'!b')j ,'6it ui'"At'{s ,;'1\g ogAt'gL Ui 'r=jr
i. 'ola.. t. ,..- t- 'o.'?. , '

cre> ,,s j)11 crj> ,6L ,ty ^lift ,ti- U'i', ,!i- tiAj ,!*it
,:.-*i'U ,A, ,tr;'ct';li ,',i ej,A? frt **'"H'r
&f: |,)to? l^') ,gt Wf: |.i?; |!Yr't ,1,*1 'c)r,

',;i ,'.:JLi t;t'-r),i v, ,'o')i Y:t U:i 6 J';;ri ,:,.;39

.'!:* tlr')l Uf yt it.t ?it C?, ifi'
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i6 ..lrL, \i:; \') J'; \', 
^Xi ,1 ;-fit *',r:s ,it;d. itt

'rr.' 
o, . ,ri o tl , ,o'r' I to t.,.oit z z t c

q, {v /,f {:tbr* # ori'J o(ri-,iGiQt

*'tyilt * 4tqr:-i:;i:r
1120. Dari Thawus bahwa ia mendengar Ibnu Abbas RA

berkata, "Biasanya Nabi SAW apabila shalat di malam hari untuk
tatrajjud maka beliau mengucapkart,'Ya Allah, bagi-Mu segola puji.
Engkau pencipta dan Pemelihara (pengatur) langit dan bumi, serta

apo yang ada padanya. Bagi-Mu segala puji, kepunyaan-Mu kerajaan
langit dan bumi serta segala yang ada padanya. Bagi-Mu segala puji,
Engkau adalah nur (cahaya) langit dqn bumi. Bagi-Mu segala puji,
Englraulah penguasa langit dan bumi. Bagi-Mu segala puji, Engkau

adalah haq ftenar), janji-Mu adalah haq, pertemuan dengan-Mu
adalah haq, perkataan-Mu adalah haq, surga adalah haq, neroka

adalah haq, para nabi adalah haq, Muhammad SAW adolah haq, dan

hari kiamat adalah haq. Ya Allah, hanya kepada-Mu aku pasrahkan
diri, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu alat tawalcal, dan hanya

lrepada-Mu aku kembqli. Karena Engkau alat berbantah dan hanya

lrepada-Mu aku mengambil lceputusan. Ampunilah alu atas segala

yang telah aku lakulran dan apa yang alcan aku lakul<an, apa yang alat

rahasiaknn dan apa yang aku tampakkan. Engkaulah yang
mendahululran dan mengakhirlun, tidak ada sembahan yang

sesungguhnya l<ecuali Engkau -atau- tidak ada sembahan yang
se sungguhnya s e I oin- Mu' ."

Suffan berkata, "Abdul Karim Abu Umayyah menambahkan,

'Dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali dari Allah'." Su$an
berkata "Sulaiman bin Abi Muslim mengatakan, bahwa ia telah

mendengarnya dari Thawus, dari lbnu Abbas RA, dari Nabi SAW."
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Keterangan Hadits:

(Bab tahajjud di malam hari). Dalam riwayat Al Kasymihani

tertulis "Tahajjud pada Sebagian Malam", yffig mana ini lebih sesuai

dengan teks ayat. Sementara riwayat Abu Dzar tidak mencantumkan

lafazA basmalah.

Adapun maksud Imam Bukhari di sini adalah untuk menjelaskan

pensyariatan shalat Tahajjud, tanpa menyinggung mengenai status

hukumnya. Sementara itu telah terjadi ijma' (kesepakatan) bahwa

shalat malam (qiyamul-larD tidaklah diwajibkan kepada umat. Meski

demikian, terdapat pula pandangan yang berbeda, akan tetapi

pandangan ini dianggap syadz (menyalahi yang umum). Hanya saja

para ulama berbeda pendapat dalam menentukan apakah shalat

Tahajjud termasuk kewajiban yang khusus bagi Nabi SAW. Pada

pembahasan selanjutnya Imam Bukhari akan menyebutkan secara

tegas bahwa shalat Tahajjud tidak wajib atas umat Islam.

U w.s q'ir+i ,Pt |t ,hi 7 ,Jii (Firman Allah Azza wa

Jalla, "Dan pada sebagian malam hari, shalat tahajjudlah kamu

sebagai ibadah tambahan bagimu. "). Abu Dzar menambahkan dalam

riwayatnya, "Berjagalah (tidak tidur pada malam hari) karenanya."

Riwayat serupa dinukil pula oleh Imam Ath-Thabari. Sementara

dalam kitab Al Majaz oleh Abu Ubaidatr disebutkan, "Firman-Nya,

'Bertahajjudlah kamu', yakni berjagalah pada malam hari untuk

melakukan shalat."

Penafsiran tahajjud dengan makna tidak tidur malam telah

dikenal dalam bahasa, dimana kata tersebut memiliki dua makna yang

saling berlawanan; yaitu tidak tidur malam, dan tidur di malam hari,

sebagaimana dinukil oleh Al Jauhari serta pakar bahasa selain beliau.

Namun di antara ulama ada yang membedakan makna kedua lafazh

tersebut, mereka berkata, "Apabila dikatakan hajjada (Gi), maka

berarti tidur. Sedangkan apabila dikatakan tahajjada Qh44, berarti

berjaga." Pendapat yang kedua ini dinukil oleh Abu Ubaidah dan
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penulis kitab Al 'Ain. Berdasarkan pendapat yang kedua ini, maka

bentuk dasar kata "tahajjud" adalah hujuud 61i.i) yang berarti tidur.

Maka kata 'Q:rkS berarti; saya telah membuang jauh perasaan ingin

tidur dari diri saya.

Imam Ath-Thabari berkata, "Tahajjud adalah berjaga setelah

tidur terlebih dahulu." Kemudian beliau menyebutkan perkataan yang

berasal dari sejumlah ulama salaf. Ibnu Faris berkata, "Al Mutahaljid
maknanya adalah orang yang shalat di malam hari." Sedangkan Al
Kurra' mengatakan, "Tahajjud adalah shalat malam secara khusus."

U WS (tambahan bagimu) Nafitah dalam bahasa berarti

tambahan. Maka, makna ayat itu adalah ibadah tambahan atas ibadah-

ibadah fardhu. Imam Ath-Thabari telah meriwayatkan dari Ibnu

Abbas, f 4j Pt fg,'ri ^fi izle pt y\t e',P.,ttr1st"oi

^tilf 
O'tt (Sesungguhnya shalat Tahajjud itu adalah ibadah tambahan

bagi Nabi SAW secara khusus, sebab beliau diperintahkan untuk
shalat di malam hari (qiyamulJail). Kemudian diwajibkan kepadanya
secara khusus, dan tidaklah wajib bagi umatnya). Akan tetapi sanad

riwayat ini dha'f (lemah). Lalu ada pula yang mengatakan bahwa
makna ayat tersebut adalah; shalat Tahajjud sebagai tambahan murni
untuk Nabi SAW, sebab shalat sunah yang dilakukan oleh selain
beliau SAW berfungsi menghapuskan dosa-dosa. Sementara shalat

sunah yang dilakukan beliau SAW pahalanya didapatkan secara

murni, karena beliau tidak memiliki dosa. Makna yang mirip dengan
ini telah dinukil oleh Abu Hatim dari Mujahid dengan sanad yang
hasan, demikian pula dari Qatadah. Hanya saja Imam Ath-Thabari
cenderung mendukung pendapat pertama, akan tetapi pendapat kedua
tidak terlalu jauh dari kebenaran.

*$i $! 4 tti tir (Biasanya Nabi SAW apabila shalat di malam

hari untuk tahajjud). Dalam riwayat Malik melalui Abu Az-Zubair
dari Thawus dikatakan, .1;i.lr J'f 'U i>&Jr jt g ttl l,lpabila berdiri
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untuk shalat di pertengahon malam). Konteks hadits ini menyatakan

bahwa beliau mengucapkan doa tersebut ketika hendak bangkit untuk

shalat. Namun Ibnu Khuzaimatr memberi judul bagi hadits ini sebagai

dalil bahwa Nabi SAW mengucapkan dzikir tersebut setelah selesai

takbir. Kemudian beliau menukil melalui jalur Qais bin Sa'ad dari

Thawus, dari Ibnu Abbas, dia berkata, ,!'ili !i h' & l' J?j og

'*& u "rtr)i ,';S;6'rx.'Jtl #.i$ lnusanya Nabi sAW apabila

berdiri untuk shalat Tahajiud, maka setelah takbir beliau

mengucaplran, "Yo Allah, bagi-Mu segala puji...").

Masalah ini akan diterangkan pada pembahasan tenlang Ad-

Da'awat (doa-doa) melalui jalur Kuraib dari Ibnu Abbas sehubungan

dengan hadits ketika ia bermalam bersama Nabi SAW di rumah

Maimunah, yang mana di bagian akhirnya disebutkan, :$b! i ofi
t:r'j e d Jii' "raili pan dalam doa beliau [disebutkanJ, "Ya Allah,

jadilranlah cahaya dalam hatiht. "). (Al Hadits).

Rasulullatr SAW mengucapkan doa ini ketika hendak keluar

rumah untuk shalat Subuh, sebagaimana dijelaskan Imam Muslim

dalam riwayatnya melalui jalur Ali bin Abdullah bin Abbas dari

bapaknya.

f:.!)t S {pencipta dan pemelihara [pengaturJ langit). Dalam

riwayat Abu Zubair disebutkan, c,l:raJl iS. nOap* pembahasan

mengenai hal ini akan disebutkan pada pembatrasan tentang tauhid.

Qatadatr mengatakan batrwa qsyyam adalatr dzat yang berdiri sendiri

untuk mengatur ciptaannya, serta menjadi tumpuan bagi yang lainnya.

,t')\it ct:j;L)t ):j Ut (Engkau adalah nur (cahrya) langit dan

bum). Yakni (Engkau) yang memberi cahaya langit dan bumi, dan

dengan-Mu orang-orang yang ada di langit dan bumi mendapat

petunjuk. Ada pula yang mengatakan bahwa maknanya adalah,

Engkau yang Maha Suci dari segala kekurangan. Dikatakan "Fulan

Munawwiru", yakni terbebas dari segala cacat dan cela. Namun ada
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pula yang mengatakan bahwa ini adalah lafazh yang menunjukkan

pujian. Dikatakan "Fulan adalah nur bagi negeri ini", yakni yang

menghiasinya.
tfl Ut (Engkau adalah haq) Yakai benar-benar ada dan, tidak

ada keraguan padanya. Al Qurthubi berkata, "Pada hakikatnya sifat ini

hanya milik Allah SWT dan tidak pantas disandang oleh selain-Nya,

sebab eksistensi Allah SWT tidak didahului oleh ketidakadaan dan

tidak pula dihinggapi oleh kefanaan, berbeda dengan selain-Nya."

Sedangkan Ibnu At-Tin mengatakan bahwa ada kemungkinan

maknanya adalah, "Engkau adalah sembahan yang sebenarnya". Hal

ini ditinjau dari sisi orang yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan.

Atau mungkin pula artinya adalah, "Barangsiapa yang mengatakan

Engkau sebagai sembahan", maka ia telah mengucapkan perkataan

yang benar.

tgjit'13b21(Dan janji-Mu adalah haq),yaV,ri sesuatu yang pasti.

Lalu lafazh "haq" diungkapkan dengan menggunakan alif laam

(ma'rifah), sedangkan lafazh "haq" sesudahnya tanpa menggunakan

alif laam (nakirah). Hal ini karena janji Allah SWT pasti terlaksana,

berbeda dengan janji selain-Nya. Adapun maksud pemakaian lafazh
"haq" sesudahnya, tanpa menggunakan alif laam (nakirah), adalah

untuk pengagungan. Demikian dikatakan oleh Ath-Thaibi.r Adaprn
"pertemuan" serta apa yang disebutkan sesudahnya masuk dalam

cakupan kata'Janji". Janji adalah sebagai sumber, sedangkan apa

yang disebutkan sesudahnya merupakan perkara yang dijanjikan.
Akan tetapi ada kemungkinan ini merupakan penggunaan gaya bahasa

yang menyebutkan kata khusus setelah kata yang mempuyai makna

umum, sebagaimana penyebutan "perkataan" setelah'Janji" termasuk

gaya bahasa menyebutkan lafazh yang umum setelah lafazh yang

memiliki makna yang khusus. Demikian dikatakan oleh Al Karmani.

FATHI'L BAARI - 2O5

' Dalam manuskrip Ar-Riyadh tertulis, "Al Qurthubi"



* !:jfu,, Qtertemuan dengan-Mu adalah haq). Di sini terdapat

pengakuan atau penetapan akan hari kebangkitan, yaitu tempat

kembalinyaseluruh (makhluk) ciptaan di negeri akhirat untuk

menerima balasan amal perbuatan. Ada pula yang mengatakan bahwa

yang dimaksud adalatr kematian, namun pendapat ini dinyatakan salah

oleh Imam An-Nawawi.

V 't$ti ,tf 'rdtt 
@urga adalah haq dan neraka adalah haq).

Ini mengisyaratkan bahwa surga dan neraka itu ada. Penjelasan lebih

mendetail mengenai hal itu akan diterangkan pada pembahasan

tentang "Awal mula penciptaan".

,y *i y nJ, d,b "i'rJ'i (Dan Muhammad SAW adalah haq)

Disebutkannya Nabi Muhammad SAW secara khusus di sini adalah

sebagai bentuk penghormatan bagi beliau. Disebutkannya lafazh ini

setelah kalimat "para nabi" menunjukkan adanya perbedaan, atau

pertanda bahwa beliau SAW memiliki kelebihan atas mereka dengan

sifat-sifat khusus yang dimilikinya.

i zlrlrti (dan hari kiamat adalah haq). Mat'na asal dari kata

Lt:t' uautul, kadar waktu tertentu. Penggunaan kata "haq" bagi hal-hal

yang telah disebutkan itu bermakna bahwa semuanya pasti terjadi

serta wajib diyakini, sedangkan penyebutan kata "haq" berulang kali

berfungsi sebagai penekanan atau penguatan.

tJI!( ui lilit' (Ya Allah, hanya kepada-Mu alat pasrahkan diri),

yakni patuh dan tunduk * ti |:)*j (pada-Mu aku bertawaka[),

yakni aku serahkan urusanku kepada-Mu tanpa menempuh sebab-

sebab yang biasa dilakukan seseorang untuk mendapatkannya.l

I Penafsiran tawakal seperti ini tidaklah terlalu baik. Adapun tafsiran yang benar mengenai

tawakal menurut para peneliti (ahli tahqiq) adalah bersandar kepada Allah SWT dan percaya

kepada-Nya, disertai keimanan bahwa Dia-lah yang menentukan segala sesuatu dan mengatur

semua urusan. Namun tetap memperhatikan dan melakukan sebab atau perbuatan yang harus

dilakukan oleh seorang hamba. Dengan demikian, tawakal terdiri dari dua hal:
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qi 'q, (dan hanya kepada-Mu aku kemball), yakni aku

kembali kepada-Mu dalam mengatur urusanku.

'a*g $} (trarena Engkau aku berbantah), yakni berdasarkan

burhan (dalil) dan huljah yang Engkau berikan kepadaku.

'*39 4b @an hanya kepada-Mu aku mengambil keputusan),

yakni semua yang menentang kebenaran aku adukan kepada-Mu dan

aku jadikan Engkau sebagai pemutus di antara kami. Bukan seperti
perbuatan kaum Jahiliyah yang menjadikan para tukang tenung dan
lainnya sebagai pengambil keputusan.

,t.'*O (ampunilah ala). Beliau SAW telah mengucapkan doa

ini, padahal dosa-dosanya telah diampuni. Kemungkinan hal itu
dilakukannya sebagai sikap tcwadhu' (merendahkan diri) dan
pengagungan terhadap-Nyu, atau mungkin pula untuk mengajari para

sahabatnya. Namun pendapat yang paling tepat adalah, bahwa hal itu
dilakukannya untuk kedua tujuan tersebut. Sebab bila hanya untuk
mengajari para sahabatnya, maka beliau cukup memerintahkan para
sahabat agar mengucapkannya.

t oloi .,. t o,a'!:tbi 63'o\?i 6j (dan apa yang aku rahasiakan dan yang aku

tampakkan). Yakni apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku
tampakkan, atau apa yang terbetik dalam hatiku maupun yang tergerak
dalam lidahku. Lalu dalam pembahasan tentang "Tauhid,, melalui
jalur Ibnu Juraij dari Sulaiman terdapat tambahan lafazh, :r&l Ui ui

,i {Srrt, apa-apa yang Engkau lebih tohu tentangnya daripada aku).

Ini juga termasuk mengucapkan lafazh yang bermakna umum setelah
lafazh yang bermakna khusus.

Pertama, bersandar kepada Allah swr dan percaya kepada-Nya. serta menyerahkan semua
urusan kepada-Ny4 karena Dia telah mengetahui segala sesuatu dan menetapkannya. Dia
memitiki kekuatan sempurna serta kehendak yang pasti terlaksana.
Kedua, perhatian dari hamba akan sebab-sebab yang menghasilkan urusan tersebut, baik dari
segi agama maupun dunia dan melakukannya. l(allahu a,lam.
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?it tJ?s ifi' 'c,:i longtnulah yang mendahulukon dan

mengakhirkan) Al Muhallab berkata, "Beliau SAW mengisyaratkan

dengan ucapan ini akan dirinya, sebab beliau adalah orang yang

pertama dibangkitkan pada hari kiamat dan terakhir diutus ke dunia."

Lalu dalam riwayat Ibnu Juraij pada pembahasan tentang Ad-Da'qwat

(doa-doa) terdapat tambahan lafazh, '!lt d.ni, 41.'*3i lnngkau

adalah Tuhanku (sembahanlat), tidak ada tuhan (sembahan) bagiku

selain Engkou).

Al Karmani berkata, "Hadits ini termasuk jowami' al kalim

(ungkapan ringkas namun sarat dengan makna), sebab lafazh qayyim

merupakan isyarat bahwa Dia-lah yang menciptakan dan mengatur

semua yang ada (materi). Sedangkan lafazh nur merupakan isyarat

bahwa immateri juga berasal dari-Nya. Lafazh malik merupakan

isyarat bahwa Dia yang memegang segala keputusan dalam

menciptakan maupun meniadakan, serta melakukan apa yang

dikehendaki-Nya. Semua itu merupakan nikmat Allah SWT terhadap

para hamba-Nya. Oleh sebab itu, keduanya diiringi dengan pujian

yang diL:hususkan bagi-Nya. "

'riJlt Ui (Engkau adalah haq) menwlukkan Dzatyangmemulai

segala sesuatu (dasar), sedangkan l/ Qaul dan yang sepertinya

menunjukkan kehidupan. Adapun As-Saa'ah dan yang sepertinya

merupakan isyarat pada hari kebangkitan. Di sini terdapat pula isyarat

akan kenabian serta pembalasan pahala maupun siksaan disertai

kewajiban iman, islam, tawakal, taubat, merendahkan diri dan tunduk

di hadapan Allah. Di samping itu, terdapat pula tambahan

pengetahuan tentang Nabi SAW dan keagungan kedudukannya serta

sikapnya yang senantiasa berdzikir, berdoa dan memuji Tuhannya,

sekaligus mengakui hak-hak dan keyakinan akan kebenaran janji

maupun ancaman-Nya. Hadits ini juga memberi keterangan

disukainya mendahulukan pujian sebelum meminta sesuatu sebagai

upaya meneladani beliau SAW.
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'*l i f-f,'* tt|i :it;ii Ji 6ufyo, berkata, ,Abdut Karim

Abu Umayyah menambahltfln,").Sanod riwayat ini adalah sanadyang
telah disebutkan di bagian awal. Oleh sebab itu, orang yang

mengatakan batrwa riwayat ini mu'allaq telah mengalami kekeliruan.
Hal itu telah dijelaskan oleh Al Humaidi dalam musnad-nya dari
Sufran, ia berkata, "Sulaiman Al Ahwal (parnan Ibnu Abi Najih) telah
menceritakan kepada kami, dia berkata, 'Aku mendengar Thawus....'
Lalu beliau menyebutkan hadits seperti di atas." Di bagian akhimya

dikatakan, "Sufuan berkata, 'Abdul Karim menambahkan, \ J? \i

t ll ii lfiao* ada daya serta kekuatan lcecuali dari-Mu)'di mana

kalimat ini tidak dinukil oleh Sulaiman."

Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitab Al Mustakhraj melalui
jalur Ismail Al Qadhi, dari Ali bin Abdullah Al Madini (guru Imam
Bukhari), dimana di bagian akhir dikatakan; Suffan berkata, "Dan
dahulu apabila aku mengatakan kepada Abdul Karim akhir daripada

hadits Sulaiman, '!:t ,Jl.\j (Dan tidak ada sembahan selqin Engkau),

maka beliau berkata, * ll ij li J? lt (Dan tidak ada daya serta

lrelarutan selain dari Alllah)." Suffan mengatakan, kalimat ini tidak
terdapat dalam riwayat sulaiman. Konsekuensi dari pernyataan ini
adalah bahwa Abdul Karim tidak menyebutkan sanad riwayatnya
sehubungan dengan lafazh tambahan tersebut, akan tetapi kesimpulan
ini pun masih merupakan kemungkinan. Tidak menjadi kemestian
apabila kalimat itu tidak didengar oleh Sufuan dari Sulaiman, berarti
Sulaiman tidak pernah menceritakannya. Sementara, sebagian murid
Su$an telah melakukan kekeliruan karena mereka menyisipkan
kalimat yang dimaksud dalam hadits Sulaiman, sebagaimana yang
dinukil oleh Al Ismaili melalui Al Hasan bin Sufyan dari Muhammad
bin Abdullah bin Numair, dari Sufuan, dimana kalimat itu tidak
disebutkan di bagian akhir secara mendetail. Selain itu, Abdul Karim
Abu Umayyah -Ibnu Abi Al Muhhariq- tidak memiliki riwayat dalam
Shahih Bukhari selain yang disebutkan di tempat ini, sementara Imam
Bukhari tidak bermaksud menukil riwayatnya. Oleh sebab itu, para
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ulama tidak memasukkannya dalam deretan para perawi Shahih

Bukhari. Bahkan, ada tambahan lafaztr yang tidak menjadi maksud

utama, sebagaimana hal serupa terjadi pada Al Mas'udi dalam

pembahasan tentang Al Istisqa'. Demikian pula yang terjadi pada Al
Hasan bin Umarah, seperti akan disebutkan pada pembatrasan tentang

Al Buyu '(ual-beli).

AlMizz;t memberi tanda bahwa riwayat mereka yang disebutkan

itu sebagai riwayat mu'allaq. Akan tetapi pandangannya ini kurang

tepat, sebab pada dasarnya riwayat mereka adalah maushul (memiliki

sanad yang lengkap), hanya saja Imam Bukhari tidak bermaksud

menukil dari mereka secara langsung.

Dari sini dapat diketahui kekeliruan perkataan Al Mundziri,
batrwa Imam Bukhari telah menggunakan riwayat Abdul Karim Abu

Umayyah sebagai syahid (riwayat penguat) dalam pembahasan

tentang tahajjud. Kecuali apabila yang beliau maksud dengan 'syahid'

di sini sesuatu yang menjadi lawan daripada hujjah, maka masih ada

kemungkinan untuk dibenarkan.

Adapun pendapat Ibnu Thahir, bahwa Imam Bukhari dan

Muslim telah menukil satu riwayat Abdul Karim dalam pembahasan

tentang haji dari Mujatrid, dari Ibnu Abi Laila, dari Ali tentang hewan

kurban, sungguh ini merupakan suatu kesalatran. Sebab, Abdul Karim
yang tersebut di tempat itu adalah Abdul Karim Al Jazari.

l$: jf (Sufyan berkata). Riwayat ini tergolong riwayat yang

maushul. Adapun maksud Sufran dengan perkataannya ini adalah

untuk menjelaskan bahwa Sulaiman telah mendengar langsung

riwayat itu dari Thawus, yang pada riwayat pertama hal itu tidak
diterangkan secara jelas. Kemudian ditegaskan dalam riwayat Al
Humaidi bahwa Sulaiman mendengar langsung dari Thawus,

Sementara dalam riwayat Abu Dzar di tempat ini disebutkan, "Ali bin
Khasyram berkata; Sufuan berkata... dan seterusnya". Kemungkinan

tambahan ini berasal dari Al Firabri, karena Ali bin Khasyram tidak
mereka golongkan sebagai guru Imam Bukhari. Adapun Al Firabri
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telah mendengar riwayat dari Ali bin Khasyram, sebagaimana akan

disebutkan pada bagian kisah-kisah para nabi ketika membahas kisah

Nabi Musa dan Khidhir.

2. Keutamaan Qiyamul-Lail (Shalat Malam)

,k dt :A e J*';t ,stt :Jv ^- ist q; yi * lr'*
,*'t * iltJb ^)tt);, eqke:1, airrit*: * ilt

,*; y ilt Jr" ^)tt );, e ,&r11 c.':) ,sri 
"s1 

ir:::iu

Jb ^)tt );t y e ra.*st ,f.i(t *', ,i.c fltl *'t
ft jt rt,6i;r"-i #$Lk ,pt €Uij,*', * ilt

#; i;dtVtif; ,t:rr; qtit: ,it",F fy etiy
I ,,). Jt- ?1 '0L ,5i ,iG .16; q ytr';;i ,1,Srri U

L;
1121. Dari Salim, dari bapaknya RA, dia berkata, "Biasanya

apabila seorang laki-laki bermimpi pada saat Nabi SAW masih hidup,
dia menceritakannya kepada Rasulullah SAW. Maka, aku berharap

dapat bermimpi agar dapat menceritakannya kepada Rasulullah SAW.
Saat itu aku adalah seorang pemuda belia, dan aku biasa tidur di
masjid pada masa Nabi SAW. Maka, aku pun bermimpi seakan-akan

dua malaikat memegangku kemudian membawaku ke neraka.

Temyata, neraka itu dibangun seperti sumur, dan ia memiliki dua

tanduk. Lalu di dalamnya terdapat sejumlah orang yang aku kenal.

Maka aku pun berkata, 'Aku berlindung kepada Allah dari neraka'."
Ia berkata, "Aku pun bertemu dengan malaikat lain yang berkata

kepadaku,'Janganlah takut'."
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+ it' J, ^)t' );, JL'* q{n'^;L ;;, r*i*i
! fi o* ysr, #.ik"; yt b'b')t;,i,sw ;-":

>r:yrl Ptalu
1122. Aku pun menceritakannya kepada Hafshah, kemudian

Hafshah menceritakannya kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda,

"sebaik-baik laki-taki adalah Abdullah apabila ia shalat molam.

Setelah itu, ia tidak tidur di malam hari melainkan hanya sebentar."

@:
(Bab keutamaan qiyamulJail). Imam Bukhari menyebutkan

hadits Salim bin Abdullah bin Umar dari bapaknya tentang mimpinya,

yang menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Sebaik-baik laki-laki

adalah Abdullah apabila ia shalat malam. Makn, setelah itu ia tidak

tidur di malam hari melainkan sedikir." Secara lahiriah, kalimat
*Maka setelah itu ia tidak tidur..." dan seterusnya termasuk perkataan

Salim. Akan tetapi disebutkan dalam kitab Ta'Dir (penafsiran mimpi)

dari riwayat Imam Bukhari, dari Abdullah bin Muhammad (guru

beliau) dengan sanad yang sama seperti di atas, "Zuhri berkata, 'Maka

setelah itu Abdullah memperbanyak shalat di waktu malam'." Dengan

demikian, seakan-akan dalam riwayat di atas terdapat idrai (kalimat

yang disisipkan oleh perawi ke dalam hadits). Namun disebutkan

dalam pembahasan tentang Al Manaqib (keutamaan) melalui riwayat

Abdwazzaq, dimana pada bagian akhir disebutkan "Salim berkata,

Lalu Abdullah tidak tidur di waktu malam melainkan sedikit", maka

tampaklah bahwa tidak ada idraj dalam riwayat tersebut. Di samping

itu, perkataan Salim mengenai hal itu berbeda dengan perkataan

Zvhti, sehingga hilanglah kemungkinan adanya idrai.

Adapun konteks hadits dengan judul bab adalah pada sabda

beliau SAW, "sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah apabila ia shalat

malam", karena hal ini berkonsekuensi bahwa semua orang yang
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shalat malam dikatakan sebagai laki-laki terbaik. Dalam riwayat Nafi'
dari Ibnu Umar di bagian pembahasan tentang At-Ta'Dir (penafsiran

mimpi) disebutkan, "Sesungguhnya Abdullah adalah laki-laki shalih
apabila ia shalat di waktu malam". Riwayat ini lebih jelas
menerangkan maksud bab di atas. Tapi seakan-akan hadits itu tidak
shahih menurut lmam Bukhari, maka beliau pun cukup menyebutkan
hadits lbnu Umar. Sementara itu, lbnu Umar telah menukil hadits Abu
Hurairah mengenai masalah ini, lUt ila ?-1, .i;. albt SZil
(Shalat paling utama setelah shalat fardhu adalah shalat malam).
Akan tetapi sepertinya Imam Bukhari tidak menukilnya karena adanya
perselisihan apakah hadits itu maushul atau mursal, atau apakah ia
marfu' atau mauquf.

Sl.lt i:'e (biasanya seorang laki-taki). tni tidak berarti bahwa

wanita tidak menceritakan mimpinya. Bahkan, disebutkannya laki-laki
di sini hanya karena merekalah yang umumnya menceritakan
mimpinya kepada Nabi SAW.

,s:i o( 
"*tA 

(maka oku berharap dapat bermimpi) Dalam

riwayat Al Kasymihani disebutkan, 6:)i 6 (sesungguhnya aku

bermimpi). Sedangkan dalam pembahasan tentang At-Ta'bir
(penafsiran mimpi) melalui jalur lain terdapat tambahan, ,4 e&
:1* cj- 6 +; Uil ie al tg 'i Q4ku berkata pada diriku sendiri,

"Seandainya dalam dirimu ada kebaikan, niscaya engkau akan
bermimpi sebagaimana orang-orang itu). Maka dari sini dapat
diambil dalil bahwa mimpi yang baik menunjukkan kebaikan orang
yang bermimpi.

4f e rif ,6r Ji grr+i (treauanya membawaku ke neratra,

dan ternyata neraka dibangun) Dalam riwayat Ayyub dari Nafi' yang

akan disebutkan terdapat lafazh, l6'.Jl gr5ti-'oi Srli 
';.Vi ;i:t'tS

'A:b ,b ,Ltj U :JVi lilf'qilg (Seaknn-okan'dua sosok

mendatangiku, keduanya hendak membawaku ke neraka. Lalu
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keduanya didatangi oleh satu malaikot dan berkata, "Jangan takut,

menyingkirlah darinyo."). Secara lahiriah, keduanya belum

membawanya ke neraka. Namun kedua versi ini dapat dipadukan

dengan cara memahami versi kedua bahwa yang dimaksud adalah

memasukkannya ke dalam neraka. Dengan demikian, seharusnya

adalah; keduanya membawaku ke neraka dan ingin memasukkanku ke

dalamnya. Ketika aku melihatnya, ternyata neraka itu dibangun

(seperti sumur), dan aku pun melihat orang-orang yang ada di

dalamnya. Lalu aku memohon perlindungan, kemudian kami ditemui

oleh malaikat lain.

Imam Al Qurthubi berkata, "Hanya saja syara' menafsirkan

mimpi Abdullah dengan penafsiran yang mengandung pujian, sebab

dia telah dibawa ke neraka lalu diselamatkan darinya. Kemudian

dikatakan kepadanya bahwa tidak ada ketakutan bagimu, dan yang

demikian itu karena keshalihannya, hanya saja ia tidak selalu

melakukan shalat malam. Dari sini, maka Abdullah mendapatkan

pelajaran bahwa shalat malam termasuk perkara yang dapat

menghindarkan dari neraka. Oleh sebab itu, ia tidak pernah lagi

meninggalkan shalat malam setelah kejadian itu. Sementara Al
Muhallab mengisyaratkan bahwa rahasianya adalah karena Abdullah

tidur di masjid, sedangkan hak masjid adalah dipakai untuk beribadah,

maka ia pun ditakut-takuti dengan ancaman neraka."

,rg 'j (seandainya). Dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa

qiyamul-lafl (shalat malam) dapat menolak adzab, juga keterangan

tentang mengharapkan kebaikan dan ilmu. Adapun uraian lebih

mendalam mengenai hal ini akan diterangkan pada pembahasan

tentang ta' bir (penafsiran mimpi).
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3. Lama Sujud dalam Qiyamul-Lail(Shalat Malam)

y ilt Jt ^)tt J;, oi'i';i W rtt 1, a;,s.ali ;'r'|'ri
;:tLi-lt'rL;-'^3y,*'c:]ri'.rti ari'rip ,s:d;L P o6 'S's

€';, ,r-,i, e';'of 
',F $ ;#'€Li l; ";i u) C

s,dr'4'y,b,f\i i: JL'# "J ?t :rb,p F)
lui.

1123. Dari Urwah bahwasanya Aisyah RA mengabarkan

kepadanya, sesungguhnya Rasulullah SAW biasa shalat sebelas

rakaat, demikianlah shalat yang beliau lakukan. Beliau melakukan

satu kali sujud dari sebelas rakaat itu seperti lamanya salah seorang di
antara kalian membaca lima puluh ayat sebelum beliau mengangkat
kepalanya. Beliau shalat dua rakaat sebelum shalat fajar (Shubuh),

kemudian berbaring miring ke sebelah kanan hingga datang

kepadanya penyeru (muadzin) untuk shalat.

Keteransan Hadits:

(Bab lama sujud dalam shalat malam) Pada bab ini tmam

Bukhari menyebutkan hadits Aisyah, 'f;il, ti U.t ii:.tti,St 'rer-o,g

6 j:**'€'bi (Beliau melakulcan satu kali sujud dari sebelas rakaat

itu seperti lamanya salah seorang di antara kalian membaca lima
puluh ayat). Ini mengindikasikan judul bab di atas. Sementara pada

bab tentang "sifat shalat" telah disebutkan hadits Aisyah bahwa beliau

SAW ketika ruku' dan sujud memperbanyak membaca, '*llr Wa.\

,), *t'n$t ,'!tJe,.rs ris lMaha Suci Englmu, Ya Allah Tuhan kami dan

dengan memuji-Mu, Ya AUah, ampunilah aku). Disebutkan dalam
Musnad [mam Ahmad melalui jalur Muhammad bin Abbad dari
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*i y 
^tst S;'utr

Aisyah, dia berkata, d ,F,' fra e Jt"'rui !o h' r,2 l' 'l'v"'ti'&

Uf ft 'dl1 41ti,S ,:# (Biasanya Rosulullah SAW mengucapknn

pada shalat malam ketiko suiud, "Maha suci Engkau, tidak ada

sembahan selain Engkau). Para perawinya adalah tsiqah (terpercaya).

'#""j P, .tl'r'e ,Fi t';-j @tt,au shatat dua rotrnat

sebelum shalat fajar, kemudian berbaring) Penjelasan mengenai hal

ini akan diterangkan pada akhir pembahasan tentang tahajjud."

4. Orang yang Sakit Tidak Shalat (Malam)

1124. Dari Al Aswad, dia berkata, "Aku mendengar Jundab

berkata, 'Nabi SAW sakit, maka beliau tidak melakukan shalat

(malam) satu atau dua malam'."

y ilt ,k ,jb ,.$t :Jv le ,ist uy, yt * / 7r; f
*"ui,r-.:.i rii;tUlb et* frt* 4t e rr-'t

(jq;ti:r'*\jt1 ;; ri1 ;ilri uTLsrtl*i ,'itt
1125. Dari Jundab Ui, eUArff"f, RA, dia berkata, "Jibril

beberapa waktu lamanya tidak menemui Nabi SAW, maka salah

seorang wanita Quraisy berkata, 'Syetannya sengaja lambat

menemuinya'. Akhirnya turunlah ayat,'Demi waktu Dhuha. Demi

malam apabila telah sunyi. Tuhanmu tiada meninggalkanmu dan

tidak (pulo) benci kepadamu'." (Qs.Adh-Dhuhaa(93): I-3)

'7^.,
(J>:.il
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Pt f $t & F' 6*' (Nabi SAW pernah sakit) Dalam

riwayat Qais bin Rabi' disebutkan dengan lafazh, f ilt * U, ,f i
'*j (N"0, SAW sakit). Saya tidak menemukan keterangan dalam satu

pun jalur hadits ini yang menyebabkan beliau SAW sakit. Akan tetapi

disebutkan dalam riwayat Tirmidzi melalui jalur Ibnu Uyainah dari Al
Aswad di bagian awal hadits ini dari Jundub, dia berkata, '4t e *
,b et,?\'*,.rlif "#,iui *l-n 2o e*t f ir' &
y) r; lt lAku bersama Nabi SAW di sebuah gua, lalu iarinya

terlulra. Malra beliau SAW bersabda, "Bukankah englau hanyalah
jari yang terlukn, dan di jalan Allah apa yang engkau alami). Ia

(Jundub) berkata, t :?rt )'Jri "rli; Ltt n |oi 4t iui ,!-n ^tr0 Afi
'd, Wii (Dan Jibril tidak mengunjunginya dalam waktu yang lama,

maka kaum musyrikin berkata, "Sungguh Muhammad telah

ditinggalkan." Akhirnya Allah SWT menurunkan firman-Nya,
" Tuhanmu t iada me ninggalkanmu.")

Sebagian pensyarah hadits mengira bahwa riwayat ini
menjelaskan sebab sakit beliau SAW, seperti disebutkan dalam Shahih
Bukhari. Akan tetapi sebenarnya tidaklah seperti yang mereka duga,

karena dalam riwayat melalui jalur Abdullah bin Syaddad -seperti
akan disinggung kemudian- disebutkan bahwa turunnya ayat tersebut
pada masa-masa awal Nabi SAW diutus, sedangkan Jundub menjadi

sahabat Nabi SAW di masa akhir kenabian, sebagaimana dinukil oleh

Al Baghawi dalam kitab Mu'iam Sahabat dari [mam Ahmad.

Dari sini diketahui bahwa keduanya adalah dua kejadian yang

terpisah yang sama-sama dinukil oleh Jundab, salah satunya mursal
dan yang lain maushul. Karena kejadian pertama tidaklah dihadiri
Jundab, maka riwayatnya tergolong mursal shahabi. Sedangkan

kejadian kedua dia saksikan langsung, dimana dia menyebutkan

bahwa saat itu dia bersama Nabi SAW. Adapun disebutkannya dua
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kejadian ini sekaligus seperti yang dinukil dalam riwayat Sufuan,

tidak berarti keduanya merupakan satu peristiwa.

,# 'tt U 'FA'*JI, grttou tidok shalat [malamJ satu atau dua

malam). Demikianlah disebutkan oleh Imam Bukhari secara ringkas,

lalu beliau menyebutkannya kembali dalam pembahasan tentang

Fadha'il Al Qur'an (Keutamaan Al Qur'an) secara lengkap, dimana

beliau menukilnya melalui jalur Abu Nu'aim (guru Imam Bukhari)

dengan sanad yang sama, nuurun terdapat tambahan lafazh, "af[ Ui|

ri1 #irri s,laq 'jui li'r 
'Jlit ,u?'.i l,i ir uti.;e ,sji 6 ,':i;J [ ,Uri6

,* Ui'8, Wii ti J;t, (Maka beliau didatangi oleh seorang wanita

dan berkata, "Wahai Muhammad, aku mengira bahwa tidaklah

syetanmu melainkan telah meninggalkanmu." Maka Ailah SWT

menurunkan firman-Nya, "Demi waktu Dhuha. Demi malam apabila

telah sunyi. Tuhanmu tiada meninggalkanmu dan tidak (pula) benci

kepadamu.").

Imam Bukhari meriwayatkan dari Muhammad bin Katsir dari

Suffan dengan lafazh lain, 16 *t y ht d* Ut ,f ,kf i,bt,

Fi qil'lt "1;6r;1 tidak mengunjungi Nabi SAW dalam waktu yang

lama, maka seorang wanita Quraisy berkata..." (Al Hadits).

Sementara Abu Nu'aim telah menukil riwayat yang sama dengan

riwayat Abu Usamah, sebagaimana dikutip oleh Abu Awanah.

Demikian pula Muhammad bin Katsir menukil riwayat yang sama

dengan riwayat Waki', sebagaimana dikutip oleh Al Ismaili. Riwayat

Zvhair yang telah kami singgung di bagian tafsir sama seperti riwayat

Abu Nu'aim, akan tetapi di dalamnya terdapat lafazh, 'ri U 'e-'r"

VX l1 ;,$) @etiau tidak shalat [malamJ satu, dua atou tiga malam).

Adapun riwayat Ibnu Uyainah yang disebutkan oleh Imam Muslim
sama seperti riwayat Muhammad bin Katsir. Secara lahiriah Al Aswad

menceritakan hadits itu dengan dua versi, maka setiap perawi darinya

menceritakan kejadian yang tidak dinukil oleh yang lainnya.
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Sedangkan Suffan Ats-Tsauri menerima kedua versi itu sekaligus,

maka sekali waktu beliau menceritakan yang satu dan pada kali lain
beliau menceritakan versi yang lain.

Sementara itu Syu'bah telah menukil pula dari Al Aswad

dengan lafazhlain, sebagaimana disebutkan oleh tmam Bukhari, i:jti
','Ee tla.f \'+b cji r; lt l't-, u- ,ifp (Seorang wanita berkata,

"Walui Rosulullah, aht tidak mengira sahabatmu itu melainkan
sengaj a memperlambat untuk menemuimu.").

Lalu An-Nasa'i menambahkan di bagian awal riwayat ini, th;.i

iilt gJui p3 ,tb n, ,ia',4, & ,!-/ {titrit tidak menemui Nabi

SAW dalam waktu lama, maka seorang wanita berkato...). Adapun
wanita dalam hadits ini menurut saya adalah wanita selain yang

disebutkan dalam riwayat Sufuan, sebab wanita dalam riwayat ini
mengungkapkan dengan lafazh "sahabatmu" sedangkan wanita dalam
riwayat Suftan menggunakan lafazh "Syetanmu". Demikian juga
wanita dalam hadits ini menggunakan lafazh "Ya Rasulullah",
sedangkan wanita dalam riwayat Sufuan menggunakan lafazh "Ya
Muhammad".

Konteks hadits di atas mengimplikasikan bahwa wanita tersebut
mengucapkan perkataannya karena didorong oleh rasa sedih dan duka,
sedangkan wanita dalam riwayat Suffan mengucapkan perkataannya
karena didorong oleh keinginan memperolok-olok serta perasaan

senang karena musibah yang menimpa musuhnya. Sementara lbnu
Baththal meriwayatkan dari Baqi bin Makhlad, dia berkata, 'zn,ti 

c,,J)rt

,;,Lsr, Uyi ;lX n ;:)$'o1 ,Q1r'r:b "At q &j * ?ot "b',4
(Khadijah berkata kepada Nabi SAW kettka wahyu tidak kunjung
datang lrepadonya dalam waktu yang lama, "sungguh Tuhanmu telah
marah lrepadamu." Mal(a turunlah firman-Nya, "Demi waktu
Dhuha.").
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Namun hadits ini disikapi dengan pengingkaran oleh lbnu Al
Manayyar serta ulama lainnya, sebab Khadijah adalah seorang wanita

yang memiliki keimanan mantap, sehingga tidak pantas menisbatkan

perkataan seperti itu kepadanya. Akan tetapi sanad riwayat tersebut

cukup akurat sebagaimana dikutip oleh Ismail Al Qadhi dalam

kitabnya Al Ahkaam, Al Qurthubi dalam tafsimya, dan Abu Daud

dalam kitab I'laom An-Nubrwah. Semuanya meriwayatkan melalui
jalur Abdullah bin Syaddad bin Al Had (salah seorang tabi'in), dengan

sanad shahih.

Abu Daud juga meriwayatkan melalui jalur Hisyam bin Urwah

dari bapaknya, dari Aisyah, akan tetapi tidak ada pada salah seorang

pun di antara mereka keterangan bahwa wanita itu menggunakan

lafazh "Syetanmu", padahal inilah lafaztr yang dianggap munkar

dalam riwayat tersebut.

Dalam riwayat Ismail dan selainnya disebutkan, '!"?tb ,sji t;

(Aku tidak melihat sahabatmu) sebagai ganti lafazh, 'el.s (Tuhanmu),

dan secara latririah yang dimaksud adalah Jibril. Sementara Sunaid bin
Daud mengeluarkan pandangan yang ganjil, sebagaimana dinukil oleh

Basykuwal dimana ia meriwayatkan dalam tafsirnya dari Waki' dari

Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, bahwa Aisyah mengatakannya

kepada Nabi SAW. Akan tetapi pendapat Sunaid tidak tepat, karena

telah diriwayatkan oleh Ath-Thabari dari Abu Kuraib dari Waki'. Di
dalamnya dikatakan, "Khadijah berkata..." Demikian pula

diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim melalui jalur lain dari Muawiyah

bin Hisyam.

Adapun wanita yang disebutkan dalam riwayat Sufuan, yakni
yang menggunakan lafazh "Syetanmu" adalah Ummu Jamil Al Aura'
binti Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf, yaitu

saudara perempuan Abu Sufuan bin Harb dan istri Abu Lahab seperti

diriwayatkan oleh Al Hakim melalui jalur Isra'il dari Abu Ishaq, dari

Zaid bin Arqam, dia berkata, "Istri Abu Lahab berkata ketika wahyu

tidak turun kepada Nabi SAW beberapa hari, ii if UGpr, ajt t i,;,) s-
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;,5s6 i7 {lli (l{ahai Muhammad, aleu tidak melihot syetonmu

melainlmn telah marah kepadamu. Malra, turunlah ayat "Demi waktu

Dhuha".). Para perawi hadits ini tergolong tsiqah (terpercaya). Dalam

tafsir Ath-Thabari melalui jalur Al Mufadhdhal bin Shalih dari Al

Aswad sehubungan dengan hadits di atas disebutkan , *i',l"ai;\ Uti

:'j rt (seorang wanita dari keluarganya atau dari laumnya). Tidak

diragukan lagi bahwa Ummu Jamil berasal dari kaum beliau sAw,
karena ia berasal dari bani Abdi Manaf. Sementara dalam riwayat

Ibnu Asakir dikatakan bahwa ia adalah salah seorang bibi beliau

SAW, dan aku pun telah menemukan landasan beliau mengenai hal

itu, yakni riwayat yang dikutip oleh Al Firabri (guru Imam Bukhari)

dengan tafazh, urG3 0:6;- oi h't\' ;\,Lirii * qs \1 y.b ,s:bt o!;6

,lJbij i (Maka beliau didatangi oleh salah seorang bibinya atau

salah seorang anak perempuan pamanrrya dan berkata, "Sungguh aku

berhar ap a gar syet anmu t elah meninggallanmu.").

Catatan

Abu Al Qasim bin Al Warad mempertanyakan kesesuaian hadits

Jundab dengan judul bab, lalu sikap beliau diikuti pula oleh Ibnu At-

Tin dimana ia berkata, "Masalah Jibdl tidak menemui Nabi SAW

dalam waktu yang lama tidak tepat disebutkan di tempat ini." Akan

tetapi dari penuturan matan hadits secara lengkap akan nampak

kesesuaian itu. Yang demikian itu karena beliau ingin menyatakan

bahwa kedua hadits itu pada dasarnya hanyalah satu disebabkan

mempunyai sumber yang sama; meskipun sebabnya berbeda, nilnun

tetap merupakan satu kejadian sebagaimana telah kami terangkan.

Pembahasan selanjutnya mengenai hadits Jundab akan diterangkan

pada bagian tafsir. Dalam riwayat Qais bin Ar-Rabi' yang telah saya

singgung disebutkan, 3,fit'4- oni ?qt 4 { (Uo*" beliau tidak

mampu untuk melakukon shalat, padahal beliau sangat suka

tahajjud.).
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5. Anjuran Nabi sAW Terhadap Qiyamul-Lail dzn shalat-shalat

Sunah, TanPa MewajibkannYa

6.tJ"t).-D i>t1;t t -), V3 *; *'t * ilt &'Ct u'.pt

Nabi sAW pernah mendatangi Fathimah dan Ali di malam hari

karena [untuk] shalat.

at)'b6,.t *3 y frt ,*'nlt,tiW itte'e?f *
n l:pt ,a Jif sc ziilst 4 &t Sll $u ^isr ot;) i,Sut

.it\i G.!:Gr;fu' ,C 
-ytt'*) U,>ts.)r +r* y;.

1126. Dari Ummu Salamah RA bahwa Nabi SAW bangun di

suatu malam lalu bersabda, "Maha Suci Allah, apaluh fitnah yang

diturunlran malam ini, apaftah perbendaharaan yang diturunlcan,

siapakah yang membangunlran para pemiliki kamar-kamar? Berapa

banyak orang yang berpalcaian di dunia telanjang di akhirat? '"

f* rui y ilt Jt" ^)tt'J;, oi;;i /y ,rj i'* a
J;, r:. :'*ti oqG ,ti iSw U |>Ut * "',;t 

-*rr't
!, t w ; J'itt k tkr.'u( iu 6r; Yt y, r*i i:t

o,? s> ,:Jrr; ';', iirr '*H-|5'; ;'t '^u- '"i t'" 
Ct, q}

,t.a2to

.(IG :g Yi ot-ilt

1127. Dari Ali bahwa Rasulullah SAW mendatanginya dan

Fathimah binti Nabi sAw di suatu malam seraya bersabda, *Tidakkah

lralian berdua melakulran shalat?" Aku (Ali) berkata, "Wahai

Rasulullah, jiwa-jiwa kami di tangan Allah! Apabila Dia hendak
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membangunkan kami niscaya Dia akan melakukannya." Maka, Nabi

SAW berbalik ketika aku mengatakan hal itu tanpa menanggapi

perkataanku sedikipun. Kemudian aku mendengar beliau ketika

berbalik seraya menepuk pahanya mengucapkan, 'oDan manusio

adalah makhluk yang paling banyak membantah." (Qs. Al Kahfi(18):
s4)

y ilt Jb Itt J;, bt{ 'ol 
'Uu W rtt o1t ":s.G *

u6t :..'#:, li qb *',fi\i'*:- *: ,Ft LQ *',
*rL:r a^*,'&': {t rtt ;* dt J;, y c', "*lC },rt

G.?<) jf, A
1128. Dari Aisyah, dia berkata, "Sungguh Rasulullah SAW

meninggalkan suatu amalan padahal ia suka untuk melakukannya,
hanya karena khawatir bila amalan itu dikerjakan manusia sehingga

difardhukan atas mereka. Rasulullah SAW tidak melakukan shalat

sunah Dhuha sedangkan aku mengerjakannya."

.ot-b- e
1129. Dari Aisyah 

-Ummul Mukminin- RA bahwa
Rasulullah SAW shalat suatu malam di masjid, maka manusia pun
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shalat mengikuti shalatnya. Kemudian beliau shalat di malam

berikutnya dan manusia bertambatr banyak. Kemudian mereka

berkumpul pada malam ketiga atau keempat, namun Rasulullah SAW

tidak keluar menemui mereka. Ketika telah pagi, beliau SAW

bersabda, "Alil telah melihat apa yang kalian lalcukan, dan tidqk ada

yang menghalangiku untuk keluar kepada kolian kecuali aku khqwatir

bila (hal itu) diwajiblmn atas kalian, don yang demikian itu teriadi di

bulan Ramadhan."

Keteransan Hadits:

(Bab onjuran Nabi SAW), yakni terhadap umatnya atau orang-

orang yang beriman.

(Terhadap qiyamul-lail) Dalam riwayat Al Ashili dan Karimah

disebutkan, terhadap qiyamul-lail dan shalat-shalat sunah tanpa

mewajibkannya.

Ibnu Al Manayyar berkata *Judul bab ini memuat dua hal;

anjuran (untuk melaksanakan shalat malam) dan menafikan

kewajiban. Adapun penafian kewajiban terdapat pada hadits Ummu

Salamah dan hadits Aisyah, sedangkan hadits Ali adalah untuk

menyatakan anjuran."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahkan penafian kewajiban dapat

dipahami dari keempat hadits di atas. Sedangkan anjuran melakukan

shalat malam dapat dipahami dari kedua hadits Aisyah, yakni

perkataannya, 4- *i ,F, Lq ts€ lBettau biasa meninggalkon

suatu amalan padahal beliau menyukainya). karena sesuatu yang

disukai berkonsekuensi dianjurkan untuk dilakukan jika tidak ada

sesuatu yang menghalanginya, yaitu kekhawatiran bila hal itu akan

diwajibkan. Adapun hadits Ummu Salamah telah disebutkan dalam

pembahasan tentang ilmu.

Ibnu Rasyid mengatakan, seakan-akan lmam Bukhari

mematrami makna membangunkan dalam hadits di atas adalah
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membangunkan untuk shalat malam, bukan sekedar memberitahukan

apa yang telah diturunkan pada malam itu. Sebab apabila tujuan

membangunkan hanya sekedar untuk pemberitahuan, maka bisa saja

hal itu diakhirkan hingga siang hari, karenanya bukan sesuatu yang

harus segera dilaksanakan. Dia juga mengatakan, ada pula

kemungkinan bahwa menyaksikan kondisi pembawa berita saat itu

memiliki pengaruh yang tidak mungkin didapatkan jika berita tersebut

diakhirkan pemberitahuannya. Maka, membangunkan mereka saat itu

lebih menyadarkan terhadap apa yang dikabarkan dan lebih

menajamkan pendengaran mereka atas nasihat yang diberikan. Ada

pula kemungkinan yang dimaksud oleh Imam Bukhari dengan

perkataannya "Qiyamul-lail' adalah makna yang lebih umum berupa

shalat, membaca Al Qur'an, dzikir, mendengarkan nasihat,

memikirkan alam semesta dan sebagainya. Sedangkan perkataannya

"dan shalat-shalat sunali'termasuk gaya batrasa menyebutkan lafazh

khusus setelah lafazh yang memiliki makna umum.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa pandangan beliau terakhir ini
berdasarkan riwayat mayoritas perawi sebagaimana yang telah saya

jelaskan, bukan berdasarkan riwayat Al Ashili dan Karimah. Apa yang

beliau katakan sebagai pemahaman Imam Bukhari di bagian awal

perkataannya merupakan pendapat yang dijadikan pegangan, karena

telah disebutkan dalam riwayat Syu'aib dari Az-Zuhri sebagaimana

dinukil Imdm Bukhari dalam pembahasan tentang Al Adab (Tata

Krama) serta para ahli hadits selain beliau sehubungan dengan hadits

ini, g)t yr? yi i (Siapatrnh yong membangunkan para pemilik

lramar-lcamar). Maksud beliau adalah para istrinya, agar mereka

melakukan shalat. Maka tampaklah kesesuaian hadits dengan judul

bab, yaitu adanya anjuran untuk melakukan shalat malam. Sedangkan

penafian kewajiban dapat diambil dari sikap beliau SAW yang tidak

mengharuskan mereka untuk melakukannya. Dengan demikian, Imam

Bukhari kembali melakukan kebiasaannya, yaitu berdalil dengan

lafazh yang terdapat pada sebagian jalur periwayatan, meski lafazh
tersebut tidak tercantum dalam lafazh hadits yang beliau sebutkan.
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Lalu pembahasan selanjutnya mengenai hadits Ummu Salamah yang

akan disebutkan pada bagiar,Al Fitan (Fitnah-fitnah).

ot)2i li lnaaArah lalian berdua melakukan shalat). lbnu

Baththat berkata, "Di sini terdapat keterangan tentang keutamaan

shalat malam dan membangunkan istri serta kerabat untuk

melaksanakannya." Dalam riwayat Hakim bin Hakim disebutkan,

di*"i1tu.tlaT;ute9i et * eiyio' up V,'yti
sai;.ri $'&? ,q $ 'e;;- iri /X' e i-f U g (Nabi sAW

menemuiku dan Fathimah pada suatu mqlam lalu membangunkan

lrami untuk shalat. Kemudian ia balik ke rumahnya dan shalat malam

tanpo memperdengarlran pada ksmi suara sedikitpun. Setelah itu,

beliau kembali dan membangunkan kami). (Al Hadits)

Sehubungan dengan ini, Ath-Thabari berkomentar, "Seandainya

bukan karena Nabi SAW mengetahui keutamaan shalat malam,

niscaya beliau SAW tidak akan mengganggu putrinya dan putra

pamannya pada waktu yang dtjadikan Allah SWT untuk istirahat.

Akan tetapi beliau SAW memilihkan agar keduanya meraih

keutamaan shalat malam daripada bersenang-senang, sebagai bentuk

pelaksanaan firman Allah SWT, 'Dan perintahkanlah keluargamu

untuk shalat'. " (Qs. Thaahaa(20): I32)

y, y, VLki giwa-iiwa kami di tangan Attah). Ali mengutip

perkataan ini dari firman Allah SWT, *Allah yang memegang jiwa
(orang) lcettka matinya. " (Qs. Az-Ztxllra{3\: aZ)

Dalam riwayat Hakim disebutkan, "Ali berkata, 'l|i Ui1'4i
. ,"
ilr -ri di q,rii irr t-iE o ti ,P o I'i ,S'j,i vlt ,f {,ttcu nu,

iraui ao, *rnggorok lceduo mataku lalu berkata, "Demi Allah, knmi

tidak shalat melainl@n apa yang telah dituliskan Allah atas kami.

Sesungguhnya jiwa-jiwa kami berada di tangan Allah."). Disini
terdapat penetapan masyibft (kehendak) Allah SWT, dan bahwasanya
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seorang hamba tidak melakukan sesuatu kecuali dengan kehendak-
Nya.

64 ,/" (menepuk pahanya). Di sini terdapat keterangan

bolehnya menepuk paha saat kesal. Ibnu At-Tin berkata, ..Beliau

SAW tidak menyukai sikap Ali yang berhujjah dengan ayat tersebut,
bahkan beliau menginginkan agar Ali menisbatkan kekurangan itu
pada dirinya sendiri."

Dalam kalimat ini terdapat keterangan bolehnya mengutip ayat
Al Qur'an serta keterangan yang mendukung pendapat bahwa lafazh
"manusia" pada ayat di atas berlaku umum, bukan orang kafir saja.
Kejadian ini merupakan salah satu keutamaan Ali RA, dimana beliau
tidak menyembunyikan perkara yang dapat menurunkan reputasinya,
bahkan beliau lebih mengedepankan untuk menyebarkan ilmu
daripada menyembunyikannya.

Ibnu Baththal menukil dari Al Muhallab, dia berkata, "Hadits ini
merupakan dalil bahwa imam tidak boleh bersikap keras dalam
memerintahkan perkara-perkara yang sunah, dimana Nabi SAW
merasa cukup dengan perkataan Ali RA, 'Jiwa-jiwa kami di tangan
Allah, sebab ini merupakan perkataan yang benar mengenai alasan
untuk tidak melakukan perbuatan sunah. Andai perbuatan itu adalah
fardhu; tentu Nabi SAW tidak akan menerima alasannya.,,

Ibnu Baththal melanjutkan, "Adapun perbuatan Nabi SAW yang
menepuk pahanya serta membaca ayat tersebut menunjukkan bahwa
beliau sAw mengira bahwa apa yang dilakukannya terah
memberatkan Ali dan Fathimah, maka beliau sAw pun menyesal
telah membangunkan mereka." Namun perkataan ini kurang jelas, dan
apa yang telah disebutkan terdahulu adalah lebih baik.

Imam An-Nawawi mengatakan bahwa pendapat yang tepat
adalah beliau sAw menepuk pahanya karena takjub dengan
ketangkasan Ali dalam menjawabnya, serta ekspresi rasa tidak setuju
beliau sAw terhadap landasan argumentas yang dikemukan oleh Ali.
Wallahu A'lam.
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Adapun hadits Aisyah di bagian awal mencakup dua hadits:

Pertama, meninggalkan suatu amalan karena khawatir akan

difardhukan.

Kedua, keterangan mengenai shalat Dhuha- Pembahasan

masalah ini akan diterangkan pada bab "Orang yang Tidak Melakukan

Shalat Dhuha".

*3t e Y 
'c,6 ib (suatu malam Nabi shalat di masiid).

Telah disebutkan sebelum pembahasan tentang sifat shalat melalui

riwayat Amrah dari Aisyah bahwa beliau sAw shalat di kamarnya.

Namun yang dimaksud bukanlah rumahnya, tapi tikar yang biasa

beliau gunakan sebagai pembatas pada malam hari di masjid, yang

letaknya di depan kamar Aisyah. Lalu pada siang hari beliau SAW

menggunakan tikar tersebut sebagai alas tempat duduknya. Hal ini

telah dinyatakan secara jelas melalui jalur Sa'id Al Maqburi, dari Abu

Salamah, dari Aisyatr. Imam Bukhari juga menukil hadits yang

dimaksud pada pembatrasan tentang Libas (pakaian) dengan lafazh,

y i# 1l(ru,it 4"3 * ;td.j Puj+'*"o€ lBettou biasa

membuat kamar dari tikar pada malam hari, lalu shalat dari balik

pembatas tersebut, dan beliau SAW membentangkan tikar itu di siang

hari kemudian duduk di atasnya). Sementara dalam riwayat Imam

Ahmad melalui jalur Muhammad bin lbrahim dari Abu Salamah, dari

Aisyah disebutkan, t}i ,',:jii gf ?6 'b 
(/; 'i *f1 oi gV6

(Betiau memerintahlmnku untuk membuatlran untulcrtya kamar yang

terdiri dari tikar di depan pintu kamarku, maka aku pun

melalculrannya, kemudian beliau SAW keluar) dan Aisyah

menyebutkan hadits ini selengkapnya.

Imam An-Nawawi mengatakan bahwa makna "membuat kamar"

adalah membatasi tempat tertentu di masjid dengan tikar yang dapat

menutupi dirinya agar ia shalat di dalamnya tanpa ada yang lewat di

hadapannya, untuk lebih menambah rasa khusyu'. Akan tetapi

pendapat ini ditanggapi oleh Al Karmani dengan menyatakan bahwa
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lafazh hadits tersebut tidak menunjukkan batrwa kamar itu terletak di
masjid. Dia mengatakan, seandainya benar demikian niscaya beliau
SAW telah meninggalkan perbuatan lebih utama yang
diperintahkannya kepada manusia, yakni dalam sabdanya, "shalatlah
lmlian di rumah-rumah kalian, karena sesungguhnya shalat seseorang
yang paling utamo adalah di rumahnya kecuali shalat fardhu.,,
Kemudian Al Karmani menjawab pernyataannya ini dengan
mengatakan bahwa apabila terbukti kamar itu berada di masjid, maka
tempat yang telah dibuat kamar itu hukumnya berubah menjadi
rumah. Namun, yang demikian itu khusus berlaku bagi Nabi SAW.
Atau shalat sunah itu lebih utama bila dilakukan di rumah karena
umumnya tidak dibarengi dengan rasa riya'; sementara Nabi SAW
jauh dari sikap riya' baik di rumah maupun di tempat lainnya.

-,atrlt 
1i a,J6r ai$r g, rlier j (kemuaian mereka berkumpur

pada malam ketiga atau keempar). Demikian yang diriwayatkan oleh
Malik disertai keraguan. Dalam riwayat uqail dari Ibnu syihab seperti
disebutkan dalam pembahasan tentang "shalat Jum,at,,, jV, ,)ai
fi:ei a$t 6?,6 ,o;)b; (Maka beberapa orong laki-laki shalat

mengikuti shalatnya, dan ketiko pagi hari mereka pun
menceritakannya). Sementara dalam riwayat Imam Muslim melalui
jalur Yunus dari Ibnu Syihab, U.i ti:56- (Mereka menceritakan

tentang kejadian irz). Senada dengan ini riwayat Amrah dari Aisyah,
yang telah disebutkan terdahulu pada bagian "sifat Shalat". Kemudian
dalam riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab
disebutkan, i #t e,* pt y i' ,r,; 61r tf ti:ci'C*i ilt
'&'Si'Ci+,6 ,Pt /t (Ketika pagi, mereka pun bercerita bahwa

Nabi SAW shalat di masjid pada pertengahan malam, *oio
berkumpullah manusia lebih banyak dari sebelumnya). Lalu yunus

menambahk an, greii ,'6 ffu ai_rJr iiilr e &jlo i' e ,5, ep
$i ,,;^)b;t:;;'a'pt ail-dr' aijl' 'u r,;.;^Jit'&i'F ,ui 4fii;_;a,
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*t * rr;jr fr ,".r'jt y, /U (Nabi SAW keluar pada malam

lredua dan merefta pun shalat bersamanya. Di pagi harinya, manusia

menyebut-nyebut hal itu. Maka, orang yang hadir di masjid

bertambah banyak pada malam lcetiga. Nabi SAW lceluar, lalu merekn

pun shalat mengihtti shalatnya. Hingga pada malam keempat, masiid

tidak mampu lagi menompung orang-orang yang hadir). Dalam

riwayat lbnu Juraij disebutkan, dil f ry"" *-.7)t og 
'F 

(Hingga

akhirnya masjid tidak mampu menampung orang-orang yang hadir).

Sementara dalam riwayat Imam Ahmad dari Ma'mar, dari [bnu

Syihab disebutkan, 9\ ',*, ,i; ,taIlt 'Yat. 
luasiid pun penuh

hingga sesak oleh orang-orang yang hadir). Imam Ahmad

meriwayatkan pula melalui Sufian bin Husain dengan lafazh, /g 6t

*i.'*J ",i n7, zillt lxettko pada malam keempat, masiid sesak

oleh orang-orang yang hadir).

LH't (Namun beliau tidak keluar). Imam Ahmad memberi

tambahan dalam riwayatnya dari Ibnu Juraij, ,oittr-e tu '+ 
'P

{)i.at lningga aht mendengar manusia di antara mereka berksta,

"shalat!"). Dalam riwayat Sufyan bin Husain disebutkan, 'tte C ,f7ui

(Merelra berlrsto, "Ada apa dengan beliau."). Sedangkan dalam

hadits Zaid bin Tsabit seperti akan disebutkan nanti dalam

pembahasan tentang Al I'thishan (berpegang teguh kepada ajaran

agama), &lcfl)#-'@ ;;i ,ivw 
^X 

rtbt,{* rt:;iii (Mereka

kehilangan suaranya dan mereka mengira beliau telah tidur, mako

sebagian mereko berdehem-dehem agar Nabi SAW keluar menemui

mereka). Kemudian di bagian pembahasan tentang Adab (tata krama)

disebutkan, .r$r fj:ia;j dG.i ft{{} lUat<a merekn mengeraskan

suara serta berjejal di depan pintu).

fr ,€ir Uit n ;Ss *1 rLti lxetttra telah pagi, beliau

bersabda, "Aht telah melihat (mengetahui) apa yang kalian
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lakukan. ") Dalam riwayat Uqail disebutkan , ,* #i .a$ afu u.bt t:Jt

'E(j 4t 1;X- i '^litl '$i. $i ,'Jti i lri5i o$r (Ketika selesai shotot

.fajar, beliau menghadap manusia dan bersyohadat kemudian
bersabda, "Amma ba'dtt, sesungguhnya tidak tersembunyi bagiku
keadaan kalian. "). Dalam riwayat Yunus dan Ibnu Juraij disebutkan,
'€JA t'.irt;- eJ (Tidak tersembunyi bagifu urusan kalian."). Lalu

dalam riwayat Abu Salamah diberi tambahan, o';*t 6,Ji,iJ' ',f.t:jt)gr.

(Lakulcanlah di antara omalan ini opa yang kalian mampu).
Sementara dalam riwayat Ma'mar dikatakan bahwa yang menanyakan
kepada Nabi SAW pada pagi hari itu adalah Umar bin Khaththab.

Saya tidak menemukan dalam satu pun jalur periwayatan hadits
ini keterangan tentang jumlatr shalat beliau pada malam-malam
tersebut. Akan tetapi Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban meriwayatkan
dari hadits Jabir, dia berkata , otb4 e pi * bt & l' JH 6. &
e qtf- oi €hi.r*;ir ev;;"*t w1ilt c.i€ ili ,:fri j 7Ci oC

i, ly:t [ 'dii W'i l:i*i,,Rasulullah SAW shalat mengimami

lrami di bulan Ramadhan sebanyok delapan rakaat kemudian beliau
shalat witir. Ketika malam berihttnya, kami pun berkumpul di masjid
disertai harapan agar beliau SAW keluar menemui kami, hingga
datang waktu pagi. Kemudian kami masuk dan berkata, ,,Wahai

Rasulullah... " (Al Hadits).

Apabila kisah ini masih dalam satu peristiwa dengan kisah
sebelumnya, maka ada kemungkinan Jabir termasuk orang yang
datang pada malam ketiga. Oleh karena itu, dia hanya menyebutkan
apa yang terjadi selama dua malam itu. Demikian juga yang
diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadits Anas, il' ,r,; )itt )27j oiS

,br &,p i@ H;,e; * JLt#t t;i,otb4 e e *r y
f;f;', ,ys i ::;; q',rti'r* liiorrnya Rasutuilah sAW shatat di

bulan Ramadhan, maka aku dotang dan berdiri di sampingnya. Laru
datang orang lain dan turut shalat hingga mencapai jumlah yong
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cuhtp banyak Ketika beliau SAW merasakan hal itu, beliau

meringlras shalatnya ftemudian masuk ke tempat peristirahatannya).

Namun, nampaknya ini adalah peristiwa yang lain dan berbeda dengan

peristiwa di atas.

'# eiS il '+ J ,l (melainkan aku khowatir akan

diwajiblran atas ftnlian). Secara lahiriah hal ini menyatakan bahwa

perbuatan beliau SAW yang tidak keluar menemui para sahabatnya

disebabkan kekhawatiran tersebut, bukan karena kondisi masjid yang

telatr penuh sesak oleh orang-orang yang shalat.

# efi ';ti 
1ot-n diwajibkan atas kalian). Dalam riwayat

Uqail dan Ibnu Juraij disebutkan,rTb t';':qiit (latu katian tidak mampu

melahtlrannya), sementara dalam riwayat Yunus disebutkan, ,#ii
W t\P ;U ita # ,fit bt '* (Akan tetapi aku khawatir

shalat malam akan diwajibkon atas kalian dan knlian tidak mampu

melalatlrannya). Demikian pula dalam riwayat Abu Salamah yang

disebutkan sebelum pembahasan tentang sifat shalat, 'r;k bi '+

fU' i)(.a nS)i 1,1t" khawatir akan diwajiblcon shalat malam atas

lralian). Kalimat "Kalian tidak mampu melakukannya", yakni terasa

berat atas kalian hingga kalian meninggalkannya, padahal kalian

masih mampu melakukannya.

Makna lahiriah hadits tersebut adalah, bahwa Nabi SAW

memprediksi akan diwajibkannya shalat malam secara berjamaah

karena dilaksanakan terus-menerus, namun pendapat ini mengandung

kemusykilan. Sebagian pengikut madzhab Maliki menjadikan hal ini

sebagai landasan kaidah mereka yang mengatakan; apabila seseorang

telah memulai suatu amalan, maka ia wajib menyelesaikannya. Hanya

saja sikap ini perlu dikaji lebih lanjut. Kemudian Al Muhib Ath-

Thabari menjawab permasalahan ini dengan mengatakan; ada

kemungkinan Allah mewahyukan kepada Nabi bahwa jika engkau

melakukan shalat ini terus-menerus bersama mereka, niscaya Aku
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akan mewajibkannya kepada mereka. Maka, beliau menyukai
keringanan bagi umatnya, sehingga tidak melaksanakannya terus-
menerus. Beliau berkata pula, "Ada kemungkinan hal itu terbersit
dalam hatinya, sebagaimana halnya ibadatr yang beliau lakukan secara

terus-menerus lalu Allah mewajibkannya."

Sebagian ulama mengatakan bahwa beliau SAW khawatir jika
salah seorang di antara umat ini akan mengira bahwa shalat malam itu
adalatr wajib, disebabkan Nabi SAW melakukannya terus-menerus.
Ini adalatr pendapat Al Qurthubi, dia mengatakan, "sabda beliau SAW
'Diwajibkan qtos kalian', yakni kalian mengira hal itu adalah fardhu,
maka ia pun menjadi wajib dengan sebab dugaan kalian itu.
Sebagaimana halnya apabila seorang mujtahid menduga halal atau
haramnya sesuatu, maka ia wajib mengamalkan sesuatu berdasarkan
dugaannya itu." Lalu Al eurthubi berkata, ..Ada pula yang
mengatakan bahwa apabila Nabi SAW melakukan suatu perbuatan
(kebaikan) secara terus-menerus dan manusia mengikutinya, niscaya
akan diwajibkan atas mereka." Akan tetapi pernyataan pada bagian
akhir ini cukup jelas kelemahannya, karena Nabi SAW telah
melakukan shalat sunah rawatib terus-menerus lalu diikuti oleh para
sahabatnya, n^mun hal itu tidak diwajibkannya (kepada umatnya).

Ibnu Baththal berkata, "Ada kemungkinan perkataan itu beliau
ucapkan karena qiyamulJail (shalat malam) adalah wajib baginya dan
tidak wajib bagi umatnya, maka beliau sAw khawatir apabila keluar
dan para sahabat shalat terus-menerus bersamanya niscaya Allah akan
menyamakan hukum bagi umatnya dengan beliau SAW, karena
hukum asal dalam syariat tidak membedakan antara Nabi SAW
dengan umatnya dalam hal ibadah."

Dia berkata pula, "Ada kemungkinan beliau SAW khawatir
apabila mereka melakukannya terus-menerus, niscaya mereka tidak
mampu sehingga mereka berbuat maksiat karena tidak mengikuti
beliau SAW."
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Kemudian Al Khaththabi mempertanyakan sebab yang

melandasi kekhawatiran itu, padatral telah disebutkan dalam hadits

Isra' bahwa Allah telah berfirm *, "rtiJ ,S Ft ,S:g-..t i:tb C:, "# ,f
(Dia lima dan dia adalah lima puluh, tidak ada pergantian perkntaan

flrctetapanJ di hadirat-Ku). Apabila telah ada jaminan tidak adanya

penggantian, mengapa mesti ada kekhawatiran akan adanya

penambahan? Pernyataan Al Khaththabi ini menolak semua pendapat

yang telah disebutkan. Lalu Al Khaththabi menjawab persoalan ini,
bahwa sesungguhnya shalat malam itu wajib bagi beliau SAW, dan

perbuatan-perbuatan beliau yang bermuatan hukum syar'i wajib bagi

umat untuk diikuti (maksudnya dalam hal ini adalah perbuatan yang

terus menerus). Dari sini beliau SAW memilih untuk tidak keluar agar

hal itu tidak masuk dalam kategori wajib ditinjau dari perintah untuk
mengikuti Nabi SAW, bukan dari sisi penetapan kewajiban baru. Hal
ini sama seperti seseorang yang mewajibkan kepada dirinya shalat

nadzar, maka shalat itu menjadi wajib baginya. Hal ini tidak
berkonsekuensi adanya penambahan kewajiban dalam syariat.

Al Khaththabi juga mengatakan bahwa masih ada kemungkinan
lain, yaitu sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan lima puluh
kali shalat, kemudian Dia menggugurkan sebagian besarnya sebab

syafaat Nabi SAW. Apabila umat telah kembali melakukan apa yang

telah dimohonkan keringanan oleh Nabi SAW atas mereka, maka

bukanlah perkara yang perlu diingkari bila Allah menetapkannya

sebagai kewajiban atas mereka. Hal ini seperti sebagian orang yang

menetapkan praktik kerahiban, lalu Allah SWT mencela kekurangan

mereka dalam melakukannya. Allah SWT berfinnan, "Lalu mereka

tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yqng semestinya." (Qs. Al
Hadiid(57): 27) Nabi SAW khawatir bila keadaan mereka akan sama

dengan keadaan orang-orang itu, maka beliau menghentikan

amalannya sebagai rasa sayang atas umatnya.

Kedua jawaban yang dikemukakan oleh Al Khaththabi ini telah
diterima oleh sejumlah pensyarah Shahih Bukhari seperti Ibnu Al
Jauzl Pendapat ini sendiri dibangun atas dasar shalat malam

231i _ TATIIT'L BAARI



merupakan kewajiban bagi Nabi SAW dan kewajiban mengikuti
beliau. Padahal, kedua masalah ini masih diperselisihkan.

Selanjutnya Al Karmani memberi jawaban yang lain, yaitu
sesungguhnya hadits Isra' mengindikasikan bahwa yang dimaksud
dengan firman Allah SWT "Keputusan di hadirat-Ku tidak dapat

diubah." (Qs. Qaaf(50): 29) adalah jaminan tidak adanya pengurangan

dari lima kali (waktu) shalat, namun tidak berhubungan dengan

masalah penambahan. Akan tetapi pelipatgandaan dalam firman-Nya

"Dia lima dan dia adalah lima puluh" mengindikasikan pula tidak
adanya penambahan, karena penggandaan tidak boleh kurang dari
sepersepuluh.

Sebagian ulama menolak pertanyaan ini dimana saat itu
merupakan waktu yang memungkinkan terjadinya nasakh
(penghapusan hukum) sehingga tidak ada halangan adanya
kekhawatiran tersebut. Akan tetapi perkataan mereka ini juga kurang
tepat, karena firman-Nya "Keputusan di hadirat-Ku tidak dapat
diubah" adalah bentuk berita (khabar), sementara nasakh tidak
termasuk berita. Tentu saja indikasi kalimat seperti itu tidak sama

dengan kalimat "Puasalah kalian sepanjang masa", karena dalam
kalimat seperti ini boleh terjadi nasakh (penghapusan hukum).

Allah SWT telah membukakan tiga jawaban lain; pertama,
kemungkinan yang dikhawatirkan adalah ditetapkannya kewajiban
qiyamul-lall (shalat malam), dalam arti menjadikan tahajjud di masjid
secara berjamaah sebagai syarat sahnya shalat sunah di malam hari.
Kemungkinan ini diindikasikan oleh sabda beliau SAW dalam hadits

zaidbinTsabit, rb ,*;.ij r; '€ -* + li |n?* |.k-b|'+ ,p
'6; d ig' $ Gtirgg, aku khowatir akan diwaiibkan atas kalian.

Seandainya diwajibkan, niscaya kalian tidak akan melakukannya,
malrn shalatlah wahai manusia di rumah-rumah kalian). Beliau SAW
melarang mereka berkumpul di masjid adalah sebagai rasa kasih
sayang atas mereka bila hal itu dijadikan sebagai syarat. Di sisi lain,
beliau mengizinkan mereka untuk melakukan shalat malam terus-
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menen$ di rumah masing-masing, disertai jaminan bahwa hal itu
tidak akan diwajibkan. Kedua, kemungkinan kekhawatiran di sini

dalam konteks bahwa shalat malam dijadikan sebagai fardhu kifayah,

bukan fardhu 'ain, sehingga kewajiban itu bukan tambahan atas shalat

fandhu yang lima waktu. Bahkan ini sama seperti pandangan sebagian

orang sehubungan dengan hukum shalat Id dan sepertinya. Ketiga,
kemungkinan yang dikhawatirkan adalah diwajibkannya qiyam

Ramadhan (shalat malam di bulan Ramadhan) secara khusus, dimana

telah disebutkan pada hadits di bab ini bahwa hal itu terjadi di bulan

Ramadhan. Sementara dalam riwayat Suffan bin Husain disebutkan,

,lfur rii ie"#'CA,ti'+ (,4ku khawatir bila diwajibkan atas

kalian shalat malam di bulan ini). Dengan demikian, persoalannya

menjadi jelas, karena shalat malam di bulan Ramadhan tidak terulang

setiap hari sepanjang tahun, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai

kewajiban tambahan atas shalat fardhu yang lima waktu. Namun
menurut pendapat saya, bahwa jawaban paling tepat di antara ketiga
jawaban ini adalatr yang pertama, dan hanya Allah SWT yang lebih
mengetahui mana benar.

Pelaiaran vans daoat diambil

Dalam hadits bab ini terdapat sejumlah pelajaran -selain yang

telah disebutkan- di antaranya:

1. Disukainya shalat malam 
-khususnya 

di bulan Ramadhan-
secara berjamaah, karena kekhawatiran yang disebutkan tidak
ada lagi setelah Nabi SAW wafat. Oleh karena itu, maka Umar

bin Khaththab mengumpulkan orang-orang untuk shalat dengan

diimami Ubay bin Ka'ab, sebagaimana yang akan disebutkan

dalam pembahasan tentang puasa.

2. Bolehnya lari dari takdir Allah SWT menuju takdir Allah SWT
yang lain, seperti yang dikatakan Al Muhallab.



n
J.

4.

Seorang yang terpandang apabila melakukan suatu perbuatan

yang berbeda dengan kebiasaannya, maka hendaknya ia
menyebutkan alasan, hukum dan hikmahnya.

Hadits ini juga menerangkan sikap zuhud Nabi SAW terhadap
dunia, merasa cukup dengan yang sedikit, serta rasa sayang
kepada umatnya.

Hadits ini menjadi dalil tentang meninggalkan sebagian
maslahat karena khawatir akan menimbulkan kerusakan serta
mendatrulukan maslatrat yang lebih penting di antara dua
maslahat yang ada.

Juga merupakan dalil bolehnya bermakmum kepada orang yang
tidak berniat menjadi imam. Tapi pendapat ini masih harus
ditinjau kembali,r karena dalam hadits di atas tidak ada
keterangan bahwa Nabi SAW tidak berniat menjadi imam, dan
masalah niat tidak mungkin diketahui hanya dengan dugaan.

Tidak ada adzan dan qamat dalam shalat-shalat sunah meski pun
di lakukan secara berj amaah.

6. Shalat Nabi SAW di Malam Hari

itli'H & iA ok :eL rtr u1r 
-u1aUGj

Aisyah RA berkata, "Beliau SAW shalat hingga kedua kakinya
bengkak."

I Pendapat ini tidak tepat, yang benar adalah boleh bermakmum kepada seseorang yang tidak
berniat untuk menjadi imam berdasarkan makna lahiriah hadits di atas. Juga berdasarkan
hadits Ibnu Abbas ketika shalat bersama Nabi SAW pada malam beliau menginap di rumah
bibinya, Maimunah. Demikian pula hadits-hadits lain yang disebutkan sehubungan dengan
persoalan ini. Tidak ada perbedaan antara fardhu dan sunah, karena asal hukumnya adalah
menyamakan antara keduanya kecuali apa yang disebutkan oleh dalil secara spesifik,
sementara hal itu tidak ada di tempat ini sepanjang pengetahuan say'a. ll'allahu a,lam.

5.

6.

7.
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J:" U, t:rs oy,J'rt ^-'itr',f,t ;$t ii; iJv 
'u-: e

,:J'rr1 d it 5 iGr-,'ri it;$ i; J; '*e U *; y ilt

.(r'k (*;t'r?ixi

1130. Dari Ziyad, dia berkata, "Aku mendengar Al Mughirah

RA berkata 'sesungguhnya Nabi SAW biasa berdiri -atau shalat-

hingga kedua kakinya atau kedua betisnya bengkak. Dikatakan

kepadanya maka beliau bersabd4 'Apakah aku tidak ingin menjadi

hamboyang bergrukur'."

Keteransan Hadits:

Ziyad yang dimaksud adalah Ziyad bin Alaqah. Imam Bukhari

mengutip hadits ini dalam pembahasan tentang Ar-Raqa'iq
(kelembutan hati) dengan sanad, "Diriwayatkan dari Khallad bin

Yahya dari Mis'ar, bahwa Ziyad bin Alaqah telah menceritakan

kepada kami."

6A(- tt i,Ui greaua kakinya atau kedua betisnya). Dalam

riwayat Khallad disebutkan *Kedua kakinya", tanpa ada unsur

keraguan.

'i JtlS (dikatakan kepadanya) Kalimat yang diucapkan tidak

disebutkan, begitu juga nama orang yang mengucapkannya. Dalam

tafsir At Fath disebtrtkan, "Dikatakan kepada beliau, r; afi ir ?L n
'-\ii 6j At'U 1.ti: llUan rchh mengampuni dosa-dosamu yqng

terdahulu dan yang kemudian)". Sedangkan dalam riwayat Abu

Awanah disebutkan, l.ri, LiJ(ii1 ,ij e (Dikatakan kepadanya,

"Apalrah Anda membebani diri dengan hal ini?"). Lalu dalam hadits

Aisyah dikatakan, ari .ilr * Ui itt'Jt j ri- rih il | ,iuo 
"J 

ivi
(Aisyah berkata kepadanya, "Mengapa engkau meiakukon hal ini
wahai Rasulullah, sementora Allah telah memberi ampunan
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untulonu? "). Dalam hadits Abu Hurairah yang dinukil oleh AlBazz.ar

disebutkan, etl ior ?'ri bi .irr ; 'lr| ii t:b ,[.fr ,'i',ia (Dikatakan

lrepadanya, "Engkau melahtkan hal ini sementara telah datang
l<epadamu (berita) dari Allah bahwa Dia telah memberi ampunon
untukmu.").

'oil :lii (tidakkan aku ingin menjadi)Dalam hadits Aisyah, >ti(

tfi'ol 
"-.i 

lfiaotUh aku senang menjodi [hamba yang bersyukurJ).

Lalu dalam hadits ini terdapat tambahan, U.E ,)b 'rdu,i 'g *
(Ketilra beliau SAW menjadi gemuk, maks beliau shalat dengan
duduk). Pada kalimat ini terdapat lafazh yang tidak disebutkan,
seharusnya kalimat itu berbunyi, *Jika aku meninggalkan tahajjudku
maka aku tidak menjadi hamba yang bersyukur". Maknanya adalah,

bahwa ,rmpunan itu disebabkan oleh keberadaan tahajjud sebagai

kesyukuran, maka bagaimana aku meninggalkannya.

Ibnu Baththal berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan
bahwa seseorang boleh memilih ibadah yang berat, meski berdampak
buruk bagi badannya. Karena apabila Nabi SAW melakukan hal itu
padahal beliau telah mengetahui bahwa dosanya akan diampuni, lalu
bagaimana dengan seseorang yang belum tahu akhir hidupnya,
terlebih lagi mereka yang belum ada jaminan bahwa ia bukan
penghuni neraka."

Akan tetapi, hal ini harus dipahami jika tidak menimbulkan
kebosanan, karena keadaan Nabi SAW adalah paling sempurna
sehingga beliau SAW tidak merasa bosan dalam beribadah kepada

Tuhannya meski hal itu menimbulkan dampak buruk bagi dirinya.
Bahkan telah dinukil melalui riwayat yang shahift bahwa beliau SAW
bersabda, :fut e ,*'r:i'cjrrj (Dan dijadikan kcsenangan-Ku

dalam shalat). Riwayat ini dikutip oleh An-Nasa'i dari hadits Anas.
Jika selain beliau SAW khawatir akan merasa bosan, maka tidak
selayaknya untuk memaksakan diri, dalam konteks inilah dipahami

sabda beliau sAw, tW ,? jj{ ) nr Lf ,i'.ibi 6 J6i1r u fr:b
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(Ambillah (kerjakan) amalan yang kolian mampu, karena
sesungguhnya Allah tidak akan bosan hingga lmmu merasa bosan)."

Dalam hadits ini terdapat keterangan tentang adanya syariat
shalat sebagai bentuk kesyukuran, dan syukur itu dapat diwujudkan
dengan perbuatan sebagaimana dapat diwujudkan dengan ucapan,

seperti firman Allah, *Bekerjalah wahai keluarga Dawud untuk
bersyulcur (kepada Allah) " (Qs. Saba'(34): 13)

lmam Al Qurthubi mengatakan, orang yang bertanya mengira
bahwa beliau SAW beribadatr dengan susah payah kepada Allah SWT
karena rasa takut akan dosa serta memohon ampunan dan rahmat-Nya,
sementara orang yang dijamin telah diampuni tidak lagi membutuhkan
hal-hal tersebut. Maka, Nabi SAW memberitahukan kepada mereka

sebab lain yang mendorong seseorang untuk beribadah, yaitu sebagai

bentuk rasa syukur atas ampunan serta nikmat yang diterima.

Syukur adalah mengakui nikmat serta berkhidmat kepada
pemberi nikmat. Untuk itu Allah SWT berfirrnan, "Dan sedikit sekali
dari hamba-hambo- Ku yang bersyulcur. " (Qs. Saba' (34) : 1 3)

Dalam hadits di atas terdapat keterangan mengenai ijtihad Nabi
SAW dalam beribadah dan rasa takut terhadap Tuhannya.

Para ulama mengatakan, bahwa para nabi sangat takut kepada
Allah, karena mereka mengetatrui keagungan nikmat-Nya yang
diberikan kepada merek4 dimana nikmat itu didapatkan tanpa suatu
imbalan. Maka mereka mengerahkan seluruh kemampuan untuk
beribadatr kepada-Nya agar dapat memenuhi sebagian rasa syukur
kepada-Nya, disertai kesadaran bahwa hak-hak Allah SWT tidak
mungkin dipenuhi para hamba-Nya.

Catetan

Ada pendapat yang mengatakan bahwa [mam Bukhari menukil
hadits di atas untuk mengingatkan bahwa hukum shalat sepanjang
malam tidak makruh, dan hadits tersebut tidak benentangan dengan
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hadits-hadits yang memuat versi yang berbeda. Kedua versi itu dapat

dipadukan bahwa Nabi SAW tidak terus-menerus melakukan shalat

sepanjang malam, bahkan beliau SAW biasa shalat dan tidur,
sebagaimana yang beliau atau Aisyah ceritakan. Adapun perbedaan

tentang kewajiban qiyamul-lail (shalat malam) akan dibahas dalam

bab *Ikatan Syetan", insya Allah.

7. Orang yang Tidur Menjelang Fajar (Subuh)

lt J-;'oi;;i tti:" ist q, fa, / )t' i yt * t
^1i ;:rt; iy.," 

^tst ,)t 1>t2tt ';i ,'i JC *3 * ';u, jt
irri, $:r'.;>;.iU ors', .tit; ?V yt jylfut';ir,iy-r'

.t';'F\:: r; 
? 43,LL ?s:r'c

ll3l. Dari Abdullah bin Amr bin Ash RA bahwa Rasulullah
SAW bersabda kepadanya, "Shalat yang paling disukai Allah SW
adalah shalatnya Nabi Dawud alaihissaloam, dan puasa yang paling
disulrai oleh Allah SW adalah puasanya Nabi Dawud. Beliau biasa
tidur seperdua malam dan shalat sepertiganya, kemudian tidur lagi
seperenomnya. Dan beliau berpuasa satu hari dan tidak berpuasa
satu hari."

A';f ;:t{ J^lJrUiW lilr
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l)l, ,ic *\iV f;\i I t;iiG &';'r;r GL

J:" iu 2l*tt'r;
1132. Dart Masruq, dia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah

RA, 'Apakah amalan yang paling disukai Nabi SAW?' Aisyah

berkata, "Yang terus-menerus." Aku berkata, 'Kapan beliau biasa

shalat?' Aisyah berkata, 'Beliau shalat ketika mendengar suara [ayam

berkokokl."

Muhammad bin Salam telatr menceritakan kepada kami, dia

berkata, Abu Al Ahwash telah menceritakan kepada kami dari Al
Asy'ats, dia berkata, "Apabila mendengar suara (ayam berkokok),

beliau bangun dan shalat."

4 *.( \\qy';it tai c,Uu W iut n7t "u,G *
*''Yil'*4'

1133. Dari Aisyah, dia berkata, "Tidaklah beliau ketika

menjelang fajar di sampingku melainkan dalam keadaan tidur."
Maksudnya, Nabi SAW.

Keteransan Hadits:

t\6;y'-, I' Jl ay'Jelr';i (Shalat yang paling disukai Allah

adalah shalat ?'{abi) Dawud) Al Muhallab berkata, "Nabi Dawud

alaihissalan membiasakan dirinya tidur di awal malam lalu bangun

pada saat dimana Allah SWT menyerukan, 'Adakah yang meminta,

mako Aku memberi permintaannya'. Kemudian beliau tidur lagi pada

malam yang tersisa untuk beristirahat dari rasa lelah karena shalat, dan

inilah tidur menjelang fajar seperti yang dijadikan judul bab oleh

Imam Bukhari. Cara ini lebih disukai karena lebih mencerminkan

sikap mengasihani diri, karena khawatir akan merasa jenuh.
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Sementara beliau SAW telah bersabda,'Sesungguhnya Allah tidak

bosan hinggo kamu meraso bosan.' Allah ingin memberikan karunia

terus-menerus serta kebaikan yang tidak pernah putus."

Cara seperti itu dikatakan lebih mencerminkan sikap sayang

terhadap diri-sendiri disebabkan tidur setelah melakukan shalat dapat

mengistirahatkan badan, atau menghilangkan dampak buruk akibat

tidak tidur malam dan kelesuan. Hal ini berbeda dengan tidak tidur

sampai subuh. Di samping itu, terdapat faidatr lain, yakni menghadapi

shalat Subuh serta dzikir-dzikir siang dengan penuh semangat.

Perbuatan ini lebih terhindar dari sikap riya', sebab seseorang yang

tidur di akhir malam akan bangun di pagi hari dengan muka yang

berseri dan badan yang segar, sehingga lebih memungkinkan untuk

menyembunyikan amalan yang telah dilakukan pada malam hari.

Inilah hikmah yang disinyalir oleh Ibnu Daqiq Al Id.

Telah dinukil batrwa makna sabda Rasulullah "Shalat yang

paling disuknf', adalah orang-orang yang kondisinya sama seperti

orang yang berbicara dengan Nabi SAW saat itu, yakni mereka yang

merasa berat bangun malam.

Sebaiknya hadits tersebut dipahami sebagaimana makna lahiriah
dan keumumannya. Apabila terjadi kontradiksi antara maslahat dan

mafsadat (kerusakan atau efek negatif), dan pengaruh setiap salah satu

dari keduanya (anjuran maupun larangan) yang tidak dapat kita
ketahui secara pasti, maka cara yang baik adalah menyerahkan

persoalan kepada pembuat syariat, lalu memahaminya sebagaimana

makna yang diindikasikan oleh lafazh tersebut. Wallahu a'lam.

Catatan

Ibnu At-Tin mengatakan, bahwa apa yang disebutkan di atas

apabila dipahami sebagaimana makna lahiriahnya maka ia berlaku

bagi seluruh umat. Sedangkan Nabi SAW telah diperintahkan oleh

Allah SWT untuk melakukan shalat (ibadah) pada sebagian besar

waktu malam. Allah SWT berfirnan, "Hoi orong yang berselimut
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(Muhammad). Bangunlah (untuk shalat) di malam hari, kecuali sedikit
(daripadanya). " (Qs. Al Muzzammil(73): I -2)

Namun pernyataan ini memiliki kejanggalan, sebab perintah

tersebut telah di-nasakh (dihapus hukumnya) seperti yang akan

dijelaskan. Dalam hadits Ibnu Abbas telah disebutkan, 'rb, oti tjJi

,trfo \1 ffr'd;i'ri $st lxetika pertengahan molom, atau sedikit

s ebelumnya moupun s edikit se sudahnya).

S:5l: '7 l' 4 7(ilt'*b (dan puasa yang paling disukai oleh

Allah adalah puasa Nabi Dawud) Pembahasan mengenai hal ini sama

seperti pembahasan terdahulu tentang shalat, dan penjelasan yang

lebih mendetail akan disebutkan pada pembahasan tentang shiyam
(puasa).

#iJr Lib. it:i- oG lBelrau fidur seperdua malam... dan

seterusnya). Dalam riwayat Ibnu Juraij dari Amr bin Dinar seperti

dalam riwayat Muslim disebutkan, * S' *;;l# ,fr' '1"5 ii ok
oy::' lArUou biasa tidur separuh malam, kemudion shalat sepertiga

malam setelah berlalu separuhnya). Ibnu Juraij berkata, "Aku berkata

kepada Amr bin Dinar, apakah Amr bin Aus yang mengatakan,

'Kemudian shalat sepertiga malam?' Beliau menjawab, 'Benar!"'

Secara lahiriah, penetapan bahwa beliau SAW shalat sepertiga

malam adalah penafsiran dari perawi. Dengan demikian, pada riwayat
pertama terdapat idraj (kalimat perawi yang disisipkan dalam hadits).

Namun ada kemungkinan pula bahwa Amr bin Aus menyebutkan hal
itu melalui sanad-nya, sehingga tidak terjadi idraj. Dalam riwayat
Ibnu Juraij terdapat faidah disebutkannya kejadian tersebut secara

berurutan dengan lafazh j $emudtan) sebagai dalil yang membantah

pendapat bahwa apabila seseorang tidur seperenam malam yang

pertama, lalu shalat sepertiganya, kemudian tidur pada seperdua

malam terakhir, maka ia telah melakukan Sunnah Nabi.
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Catatan

Ibnu Rasyid berkat4 "secara lahiriah konteks hadits Abdullah
bin Amr sesuai dengan judul bab, tetapi bukan merupakan nash dalam
masalah tersebut. Maka Imam Butfiari menjelaskannya dengan hadits
ketiga, yakni perkataan Aisyatr, 'Tidaklah beliau ketika menjelang
waktufojar di sisiku melainkan dalom keadaan tidur'."

Dalam Musnad Ath-Thoyalisi sehubungan dengan hadits ini
disebu&an, bahwa yang dimaksud dengan suara adalah kokok ayam,
karena biasanya ayam jantan berkokok pada tengah malam. Demikian
yang dikatakan Muhammad bin Nashir. Untuk itu Ibnu At-Tin
berkata, "Hal ini sesuai dengan perkataan Ibnu Abbas'Tengah malam
atau sedikit sebelumnya moupun sedikit sesudohnya'." Namun Ibnu
Baththal mengatakan, bahwa ayam jantan biasa berkokok pada
sepertiga malam. Sedangkan Nabi Dawud alaihissalam sengaja
memilih waktu dimana Allah SWT berseru *Adakah yong
meminta...", demikian yang dikatakan Ibnu Baththal.

Pelaiaran vang dapat diambil

1. Anjuran melakukan amalan

hanya sedikit.

2. Bersikap pertengatran dalam
yang demikian itu lebih
melapangkan hati.

secara berkesinambungan meski

ibadah dan tidak berlebihan, sebab

menumbuhkan semangat dan

Catatan

Ibnu At-Tin mengatakan, "Perkataan Aisyah 'Melainkan dalam
keadaan tidur', yakni tidw miring, karena beliau mengatakan pada
hadits lain,'Apabila aku terjaga, maka beliau mengajakku berbicara.
Namun bila tidak, mako beliou pun tidur miring'." Perkataan ini
ditanggapi oleh Ibnu Rasld dengan mengatakan bahwa takwil seperti
itu tidak diperlukan, karena konteks hadits sangat jelas menunjukkan

TATIII'L BAARI _ 245



tidur yang sesungguhnya, dan juga menunjukkan bahwa hal itu
dilakukan terus-menerus. Adapun apabila pada sebagian keadaan

beliau tidak tidur, itu tidak berarti hadits di atas harus ditakwilkan

demikian. Sehingga persoalan tersebut memiliki dua kemungkinan;

pertama, memahami lafazh'tidur' sebagai makna majaz (kiasan),

kedua, umumnya beliau SAW tidur pada saat tersebut, meski pada

sebagian waktu tidak demikian. Kemungkinan kedua ini nampaknya

lebih tepat dan menjadi kecenderungan Imam Bukhari, sebab beliau

memberi judul bab dengan perkataannya "Orang yang Tidur

Menjelang Fajar". Kemudian beliau menyebutkan sesudahnya bab

"Orang yang Makan Sahur dan Tidak Tidur". Di sini Imam Bukhari

mensinyalir bahwa bulan Ramadhan dikecualikan dari bulan-bulan

lainnya. Seakan-akan kebiasaan Beliau SAW menjelang fajar kecuali

pada bulan Ramadhan, karena beliau menyibukkan diri dengan makan

sahur pada akhir malam, kemudian keluar untuk melakukan shalat

Subuh.

Ibnu Baththal mengatakan bahwa Nabi SAW biasa tidur
menjelang fajar selain dibulan Ramadhan.

8. Orang yang Makan Sahur dan Tidak Tidur Sampai Shalat
Subuh

,.
qr ,t'ly o)U.e.9

?G t*;r; u "; t"tt .to; ^* ilt e: ,.-u ; $i &',
ok'€ :a<l a;,i
tr; 

Y .,:tk :ju t;lllr
,#'4*''yil"ky'a
eryi!'4:n qryG';

'-n . o c. trt 
tr.q'i;; b)t

c ,1 o.

J. ,fl f
O/ tt t., t,.
rfl a:e alJly ilt Jb ^)t

ji
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I134. Dari Qatadah, dari Anas bin Malik RA bahwasanya Nabi
SAW danZard bin Tsabit makan sahur. Ketika keduanya selesai, Nabi
sAw berdiri untuk shalat lalu melakukan shalat. Kami berkata kepada
Anas, "Berapa lama antara selesainya makan sahur dengan masuknya
mereka dalam shalat?" Anas berkat4 "Sama seperti waktu yang
dibutuhkan oleh seseorang untuk membaca lima puluh ayat.,,

Keteransan Hadits:

,;;u':fu' Jl i,i g::* ,1 "? 
tl,tt go, ketika keduanya

selesai, beliau berdiri untuk shalat lalu melakukan shalat). Hal ini
sangat jelas menunjukkan judul bab. shalat yang dimaksud adalah
shalat Subuh, sedangkan yang sebelumnya adalah shalat (sunah) Fajar,
sebagaimana yang telah dijelaskan. Pembahasan selanjutnya mengenai
faidah hadits ini akan diterangkan pada pembahasan tentang shiyam
(puasa).

9. Lama Berdiri Dalam Shalat Malam

dJt J*Ute'&:lu&tlit grirr "-; * $tj di *
t'c:l r11 :cta;; ;rr'e ,* ".Ci;'*A *l *

*j ^* ilt ,*'"oar ,;fr'tii',ti i)a :'Ju

1135. Dari Abu Wa'il, dari aUa,rffun RA, dia berkata, ..Aku

pernah shalat bersama Nabi SAW pada suatu malam, beliau tetap saja
berdiri hingga aku ingin melakukan perbuatan yang buruk.,, Kami
berkata, "Apakah yang akan kamu lakukan?" Dia menjawab, ..Aku

ingin duduk dan membiarkan Nabi SAW (berdiri)."
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*j y ilt & ,1t'c:i ^* ut ,yt +t- 7
)t/"riu c* ,yt i'L11i.

lu r;r\, olt

1136. Dari Hudzaifah RA bahwa Nabi SAW apabila berdiri

untuk shalat Tahajjud di malam hari, beliau menggosok giginya

dengan siwak.

Keterangan Hadits:

(Lama berdiri pada shalat malam). Demikian yang dinukil oleh

kebanyakan perawi sedangkan dalam riwayat Al Hamawi dan Al
Mustamli disebutkan, "Lamanya Shalat Malam". Hadits yang

disebutkan di sini sesuai dengan judul bab ini, dimana hadits itu

menerangkan pelaksanaan shalat yang sangat lama, dan bukan sekedar

menerangkan lamanya berdiri. Hanya saja lama pelaksanaan shalat

berkonsekuensi lamanya waktu berdiri, sebab selain berdiri

-misalnya 
ffis'- tidak lebih lama dari berdiri sebagaimana yang

diketahui dari apa yang dilakukan Nabi SAW. Dalam hadits tentang

gerhana disebutkan, yg q t:i; € I (Atnou ruku' hampir sama

dengan lamanya berdiri). Hal serupa juga disebutkan dalam hadits

Hudzaifah yang akan saya sebutkan. Lalu dalam hadits Aisyah

dikatakan bahwa lama sujud yang dilakukan hampir sama dengan

lama membaca lima puluh ayat, sementara pada selain riwayat ini

disebutkan bahwa beliau SAW membaca pada saat berdiri lebih

banyak daripada itu.

Dalam hadits di atas terdapat keterangan bahwa Nabi SAW

memilih untuk memperpanjang shalat malam. Ibnu Mas'ud adalah

seorang yang kuat dan senantiasa mengikuti Nabi SAW. Tidaklah

terbetik dalam dirinya keinginan untuk duduk, melainkan karena

panjangnya shalat tersebut melebihi kebiasaan yang beliau lakukan.

24', - FATHI'L BAARI



Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Jabir, S1U al&ilt Sil
?fr, (Shalat paling utama adaloh yang lama berdiri [qunutl.

Hadits ini dijadikan dalil tentang lamanya berdiri saat shalat. Akan
tetapi ada kemungkinan yang dimaksud dengan lafazh "qunut" pada
hadits Jabir adalatr khusyu'.

Sementara itu, sejumlah sahabat dan lainnya berpendapat bahwa
banyaknya ruku' dan sujud itu lebih utama. Maka Imam Muslim
menukil sebuah riwayat yang berbunyi, )flt'r,i!; ,lt;<lt pi
(Amalan paling utama adalah sujud yang banyak). Akan tetapi yang
Iebih tepat bahwa hal itu berbeda sesuai individu.

Hadits di atas juga menyatakan bahwa menyelisihi gerakan
imam termasuk perbuatan yang buruk. Di samping itu, terdapat
keterangan tentang faidah mengetatrui keadaan para sahabat, sebab
para murid Ibnu Mas'ud tidak memahami makna perkataannya*Aku
ingin melakukan perbuatan yang buruf' hingga mereka bertanya
kepadanya. Lalu Ibnu Mas'ud tidak mengingkari sikap mereka itu.

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Hudzaifah bahwa
beliau shalat bersama Nabi SAW di suatu malam. Saat itu Nabi SAW
membaca surah Al Baqarah, Aali Imraan dan An-Nisaa' dalam satu
rakaat. Apabila membaca ayat tentang tasbih, beliau sAw benasbih,
apabila membaca ayat permohonan, beliau SAW memohon, dan
apabila membaca ayat perlindungan, beliau SAW mohon
perlindungan. Kemudian lama ruku' beliau sama seperti lamanya
berdiri, lalu beliau berdiri kembali (i'tidal) sama seperti lamanya
ruku', kemudian sujud sama seperti lamanya berdiri (i,tidal).
Pelaksanaan seperti ini butuh waktu sekitar dua jam, dan mungkin
beliau mengisi malam itu seluruhnya dengan aktivitas ibadah. Adapun
ibadah Nabi pada selain malam itu telah dijelaskan dalam hadits
Aisyah, yakni beliau sAw shalat sepertiga malam dan tidak lebih dari
sebelas rakaat. Tentunya hal ini berkonsekuensi terhadap panjangnya
shalat yang dilakukannya.
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Hadits Hudzaifah di bab ini telah disebutkan pada kitab

thaharah (bersuci). Lalu Ibnu Baththal menanyakan alasan

disebutkannya hadits tersebut di bab ini. Dia berkata, "Tidak ada

kaitan hadits ini dengan judul bab, sebab bersiwak tidak menunjukkan

lamanya shalat." Dia juga mengatakan, kemungkinan hal ini adalah

kesalahan penyalin naskah yang menulis hadits bukan pada

tempatnya. Atau Imam Bukhari keburu meninggal dunia sebelum

sempat mengedit kitabnya, karena di dalam kitab tersebut terdapat

beberapa tempat -seperti di atas- yang mengindikasikan ke arah itu.

Sedangkan Ibnu Rasyid berkata, "Ada kemungkinan Imam

Bukhari mengisyaratkan bahwa menggunakan siwak telah

menunjukkan kesempurnaan penampilan dan persiapan, dan itu
berindikasi panjangnya shalat, sebab shalat yang singkat tidak

membutuhkan persiapan yang sempuma seperti itu."

Ibnu Rasyid juga berkata, "Menurutku, Imam Bukhari

memasukkan hadits Hudzaifah di bab ini karena disebutkan di

dalamnya 'Apabila berdiri untuk tahaijud', yakni apabila berdiri

untuk melakukan kebiasaannya. Sedangkan kebiasaannya itu sendiri

telah dijelaskan dalam hadits lain. Lafazh tahajjud mengindikasikan

keadaan tidak tidur di waktu malam, sementara tidak diragukan lagi

bahwa bersiwak dapat membantu untuk menolak kantuk."

Al Badr bin Jama'ah mengatakan, bahwa maksud Imam Bukhari

menyebutkan hadits Hudzaifah adalah untuk mengingatkan hadits

Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Dia juga menyatakan, "Imam Bukhari tidak menyebutkan hadits

itu dalam kitabnya, karena tidak memenuhi kriteria untuk

dicantumkan dalam kitab shahih-nya. Mungkin dia hendak

mengisyaratkan bahwa kejadian itu terjadi pada satu malam, atau

menyinggung salah satu dari kedua hadits Hudzaifah untuk

mengalihkan perhatian. Penjelasan yang lebih tepat adalah pendapat

Ibnu Rasyid. Di samping itu, ada kemungkinan hadits Hudzaifah ini

disebutkan pada bab tersendiri, namun bab tersebut terhapus dari
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v
naskah sehingga para penyalin naskah memasukkannya dalam bab
sebelumnya."

10. Bagaimana Shalat Malam Nabi SAW, dan Berapa (rakaat)
Biasanya beliau SAW Shalat Malam

a

aljt

4-lc

J;, [ 'ju
o o11

.oJ.>-ty 11V

)r*:)
.ot.**dl

'ot i;u t ii' ^tJr uyt';L ; yt * ,f
+tty ,;t ;t 'i6 

tJirr iy'*'*y
ll37.Dart Abdullah bin Umar RA, dia berkata,..Sesungguhnya

seorang laki-laki berkata, 'wahai Rasulullah, bagaimanakah shalat
malam?' Beliau bersabda, 'Dua-dua, apabila engkau khawatir (masuk
waktu) subuh, maka laksanakan shalat witir satu rokoat, .,,

"ut & 7t i>A',its :)v r,i:; tiir g, t& ct *
,t=rl9 *x.,i7;tfi'*,,

1138. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, ..Shalat Nabi SAW
adalah tiga belas rakaat, yakni di malam hari.',

ort Jy.t le'* W rtt et ^*se UL ilu a|,; ,y
. 

t-.o.. 
.c t/ rc 

-. tc. a ',ttt ^a -'.ts7- cor:"e CL|S ,y.)r,6,. :.:tr-ii f#t- &j ib fi, *
P';, ,

1139. Dari Masruq, dia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyatr
RA tentang shalat Rasulullah sAw di malam hari, maka dia berkata,
'Tujuh, sembilan dan sebelas rakaat, selain dua rakaat fajar,.,,
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,{" frt ,bi*:st ok ,u$ W iut'et uG fL) \p; - _.

.,=-i)t *;t iSt W, ,1k.,i:;; ox S;;st 6
1140. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Nabi sAw biasa shalat di

malam hari tiga belas rakaat termasuk witir, dan dua rakaat shalat

fajar."

Keterangan Hadits:

(Bab bagaimana shalat malam Nabi SAW, dan berapa biasanya

shalat malam) Imam Bukhari menyebutkan empat \adit1 
di tawah

bab ini. Hadits pertama adalah hadits Ibnu Umar, ,,# 4; .1i[t a];

(Shalot malam dua-dua). Hadits ini telah dijelaskan pada bagian awal

pembahasan tentang witir dimana yang demikian lebih utama bagi

umat, karena itu adalah jawaban beliau SAW atas pertanyaan yang

diajukan kepadanya. Namun telah dinukil melalui riwayat yang akurat

bahwa beliau biasa melakukan shalat dua rakaat-dua rakaat, dan

kadang pula melakukan shalat malam sekaligus tanpa memisah-

misahkannya dengan salam.

Hadits kedua adalah hadits Abu Jamrah dari lbnu Abbas, Uti
i}* oX '&j y ii,' ,.J2 olr'ala (Biasanya shalat Nabi SAW di

malam hari tiga belas [rakaatl, yakni pada malam hari. Imam

Muslim dan Tirmidzi meriwayatkan dengan lafazh,'ost,& &r ipl lrti

g ti-;ts 3>6 
,Jiitr e ,;U-'*j y (Biasanya Rasulullah sAW shatat

di malam hari tiga belas rakaaf). Penjelasan mendetail mengenai

hadits ini juga telah disebutkan pada pembahasan tentang witir.

Demikian pula dengan cara mengompromikan riwayat-riwayat yang

kontradiksi.
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Pt d t cy t6:p o:t lt ,A) ,:* :Urii (Aht bertonya pada

Aisyah tentang shalat Rasulullah SAll', maka beliau berkota, "Tuiuh,

sembilan, dan sebelas ralraat, selain dua rakaat faiar.').

Hadits keempat adalah hadits Aisyah, juga melalui jalur Al

easim, ';it V ,ukrit-i.o b$ #!r 4|u-'*t *'&t ,{- u3r 3rs

Pt 
gk ti (Nabi SAW biasa shalot malam tiga belas (rakaa), di

antaranya adalah witir dan dua rqluat foiar). Ddl* riwayl Imam

Muslim dari jalur yang sama disebutkan, 'i'i.l cr1gi'F' 'ty'o iJtS

ij* tX T 
Pt dt tT-t o,er (shalar beliau SAW adalah

sepuluh rakaat, dan witir satu ralaat, serta shalat Faim dua rakaat.

Malra, yang demikian itu tigo belas rakaat).

Adapun jawaban yang diberikan kepada Masruq, maksudnya hal

itu terjadi pada waktu yang berbeda-beda. Kadangkala beliau SAW

shalat tujuh rakaat, kadang sembilan rakaat, dan kadang pula sebelas

rakaat. Sedangkan hadits Al Qasim dari Aisyah dipahami sebagai

kebiasaan beliau SAW. Setelah lima bab akan disebutkan riwayat Abu

Salamah dari Aisyah bahwa itu adalah jumlah maksimal shalat yang

beliau SAW lakukan pada malam hari. Adapun lafazhnya e'i-i" ok C

?;:S a,4 & :f \ otb4 (Betiau tidak pernah melebihkan, baik di

bulan Ramadhan moupun selainnya, dari sebelas rakaat)- (Al Hadits).

Di sini terdapat keterangan bahwa dua rakaat fajar tidak termasuk di

antara yang sebelas itu, sehingga riwayat ini sesuai dengan riwayat Al

Qasim.

Adapun riwayat Az-Zuhi dari Urwah, dari Aisyah, seperti akan

disebutkan pada bab "Apa yang Dibaca pada Dua Rakaat Fajar"

dengan lafazh, *urr,3lt'1 ttirP- i ,,og tt*'ci/ffrr,, ,rt-,- ori

,# ,;-S t (Beliau biasa shalat di molam hari tiga belas rakaat,

kemudian sholat apobila mendengar adzan subuh dua rakoat secara

ringan) secara lahiriah menyelisihi riwayat terdahulu. Maka, ada

kemungkinan beliau menambahkan pada shalat malam dua rakaat
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sunah setelah Isya' (ba'diyah), karena shalat ini biasa beliau SAW

lakukan di rumahnya.

Imam Muslim menyebutkan melalui jalur Sa'ad bin Hisyam dari

Aisyah, bahwasanya Nabi SAW memulai shalat malam dengan dua

rakaat yang ringan. Pendapat ini menurutku lebih tepat, karena

riwayat Abu Salamah yang menyatakan jumlah yang tidak lebih dari

sebelas rakaat telah disebutkan cara pelaksanaannya, yakni "Beliau

shalat empat rakaat kemudian empat rakaat, kemudian tiga rakaat".

Hal ini membuktikan bahwa riwayat yang membatasi sebelas rakaat

tidaklah menyinggung tentang dua rakaat yang ringan, namun hal itu

disebutkan dalam riwayat Zulvi. Di samping itu, tambahan dari

seorang hafizh (ahli hadits) harus diterima. Dengan demikian, riwayat-

riwayat yang ada dapat dipadukan.

Kita mengingat kembali adanya shalat dua rakaat setelah witir,

serta perselisihan apakatr kedua rakaat itu termasuk shalat qabliyah

(sunatr sebelum) Subuh atau shalat tersendiri. Hal itu didukung oleh

riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud dari riwayat Abdullah bin Abi

Qais dari Aisyah dengan lafazh, lGj ,?*t'-'t ,?*tt ?ur'i."i oG

f ,1',*i t:i:p 'tx'q'S\'i,jr 11 ,?*3 i*3 ,?fi1 (Betiau

SAW biasa witir dengan empat dan tiga rakaat, enam dan tiga rakaat,

delapan don tiga rakoat, serta sepuluh dan tiga rakaat. Tidak pernah

beliau witir lebih banyak dari tiga belas rakaat, dan tidak pula lebih

kurang dari tujuh rakaat). Riwayat ini merupakan riwayat paling

akurat yang saya dapatkan. Untuk itu, riwayat-riwayat yang saling

kontradiksi dari Aisyah dapat dipadukan.

Al Qurthubi mengatakan bahwa riwayat-riwayat Aisyah telah

menimbulkan dilema tersendiri pada sejumlah ulama, hingga sebagian

mereka mengatakan bahwa haditsnya mudhtharib. Namun pendapat

ini dapat dibenarkan bila perawi yang menerima riwayat dari Aisyah

hanya satu orang, atau beliau mengabarkan tentang satu keadaan.

Sementara yang benar bahwa setiap satu versi yang disebutkannya
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adalah garnbaran bagi satu keadaan tersendiri, sesuai dengan stamina
saat itu dan sebagai penjelasan akan kebolehannya.

Menurut saya, hikmah jumlah rakaat tidak lebih dari sebelas

rakaat adalah bahwa shalat Tahajjud dan witir khusus untuk shalat
malam. Sedangkan shalat-shalat fardhu di siang hari terdiri dari
Zhuhur empat rakaat, Ashar empat rakaat dan Maghrib tiga rakaat
yang merupakan witir shalat siang. Dengan demikian, terjadi
kesesuaian antara shalat malam dengan shalat siang dari segi jumlah,
baik secara global maupun terperinci. Adapun kesesuaian dengan
riwayat yang menyatakan shalat malam tiga belas rakaat, adalah
dengan memasukkan shalat Subuh pada shalat siang.

11. Bangunnya Nabi SAW di Malam Hari Serta Shalat Malam
yang Dihapus

* :rpt a k c trilv'€.*:+tt;:FlJ J'oi ,A ,l"i:
,F i or4" f.,fit € r;* o\?ti ,rb';'€& i'fu'oi
;t"ariar, ^l ;:;-c rriiu y, E € ti.e.'t:1|ij d)r

;" ,'€j\ GG 6i tz ii ni'rt,if:, its')t tT,

[;i'p'i, t; ; irr "r," i|uJ
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$trpG :ciib elr oy.t ,t& o.t iu ,irr # l|so
{;bq ."t;i 0fi1 4,A *ti t*i ,t:t'it af;t} ,',Ss iG:

t-Fr;

Firman Allah Ta'ala, "Hai orang-orang yang berselimut

(Muhammad). Bangunlah (untuk shalat) di malam hari, kecuali sedikit

(daripadanya), yaitu seperduanya atau kurangilah dori seperdua itu

sedikit, atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al Qur'an itu
dengan perlahanJahan. Sesungguhnya Kami akan menurunkan

lcepadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun di wahu

malam adalah lebih tepat (untuk khusyu') dan bacaan di waktu itu
lebih berkesan. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai

urusan yang panjang (bonyak)." (Qs. Al Muzzammil(73): l-7)

Firman-Nya, "Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak

dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi

keringanan kepadamu, knrena itu bacalah apa yang mudah (bagimu)

daripada Al Qur'an itu. Dia mengetahui bahwa aknn ado di antara

lramu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka

bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain
lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah

(bagimu) dari Al Qur'an itu dan dirikanlah shalat, tunaiknn zakat dan

berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan

opa saja yang kamu perbuat untuk diri kalian, niscaya knlian

memperoleh (balasan)nya di hadirat Allah sebagai balason yang

paling baik dan paling besar pahalanya." (Qs. Al Muzzammil(73):

20)

Abu Abdullah berkata; Ibnu Abbas RA berkata, "Nasya'a

artinya adalah berdiri dalam bahasa Habasyatr. Sedangkan

muwatha'atan lil qur'an, artinya adalatr lebih sesuai dengan

pendengaran, penglihatan, dan hati."
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y ilt J:" :ut li., ors iJ'* ^- ^ist q, *,6 i ii'*
tia!. a. t t zz tc ,oJ,'.o/a!. o.'oo',.'.'r,ir,1..
dt JE tf ?FJ c{.. lta- ) dl J}tj u,> -r4;lt,l .W- *:
ri 

^1-f:, 
11 r)i $:t osj .t* \'yt

.*-ir,lyu;e

."3L * t\t -r. ;.6 or:JL at:

1141. Dari Anas RA, Au U"rtata, "Biurlnyu Rasulullah SAW

tidak puasa dalam suatu bulan hingga kami menyangka beliau tidak

akan berpuasa di bulan itu. Dan, biasanya Rasulullah berpuasa hingga

kami menyangka beliau tidak akan meninggalkan puasa di bulan itu
sedikit pun. Tidaklatr engkau ingin melihatnya di malam hari dalam

keadaan shalat melainkan engkau akan melihatnya, dan tidak pula

dalam keadaan tidur melainkan engkau akan melihatnya."

Diriwayatkan pula oleh Sulaiman dan Abu Khalid Al Ahmar
dari Humaid.

Keterangan Hadits:

(Bab bangunnya Nabi SAW di malam hori dan shalat malam

yang dihapus serta firman Allah, "Hai orang-orang yang berselimut

[MuhommadJ.'). Sepertinya Imam Bukhari mensinyalir riwayat yang

dinukil Imam Muslim melalui jalur Sa'ad bin Hisyam dari Aisyah, dia

berkata, A$ -,!i, Ufi U *- 1:'r-tt :y )ii d #ll' tf ,rp'?nt'ot
,bal* ,Pt iq )v;'.i,;?,3r i:'i-t, :y 14 hr ;1i ,? l? $tbij itr

,rt ? |tii. (Sesungguhnya Allah mewajibkon shalat malam pada awal

surah ini -yaloi firman-Nya, "Wahai orong-orqng yang berselimut
(Muhammad)"- maka Nabi bersamo para sahabatnya melakuknn

shalat malam selama satu tahun hingga Allah SW menurunkan di

u ;t;'oi iu 'l
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akhir surah itu keringanan, maka jadilah shalat malam sebagai

amal an sunah s e t elah s e belumnya adalah far dhu).

Imam Bukhari tidak menukil hadits ini secara langsung, karena

tidak memenuhi kriteria hadits yang dicantumkan dalam kitab shahth

ini. Namun dia hanya menukil hadits Anas, karena di dalamnya

terdapat lafazh, *-f:1\tb,$ li 'A!: llq;l J"U' q lti lti it:'s t o'k t
(Dan tidaklah engl<au ingin melihatnya di malam hari dalam keadaon

shalat melainknn engkau aftnn melihatnya, dan tidak pula dalam

keadaan tidur melainkan engkau akan melihatnya). Sesungguhnya

hadits ini secara implisit menyatakan bahwa beliau SAW terkadang

tidur sepanjang malam, yang berarti bahwa shalat tersebut hukumnya

sunah. Karena bila kewajiban itu tetap berlaku, niscaya Nabi tidak

pernah meninggalkannya. Dari sini tampaklah kesesuaian antara

hadits dengan judul bab.

Muhammad bin Nashr telah meriwayatkan dalam pembahasan

tentang qiyamulJail melalui jalur Simak Al Hanafi dari Ibnu Abbas

sebagai penguat hadits Aisyah, bahwa lama antara penetapan

kewajiban dan penghapusannya adalah satu tahun. Demikian pula

dinukil dari Abu Abdunahman As-Sulami, Al Hasan, Ikrimah dan

Qatadah dengan sanad yang shahih. Semua makna yang ada

menjelaskan bahwa penetapan kewajiban shalat malam terjadi di

Makkah, lebih dahulu daripada penetapan kewajiban shalat lima

waktu di malam Isra' yang terjadi satu tahun sebelum hijrah menurut

pendapat yarg shahih. lmam Syaf i menukil dari sebagian ulama

bahwa akhir surah tersebut menghapus kewajiban shalat malam,

kecuali apa yang mudah dilakukan berdasarkan firman-Nya, "Moka

bacalah yang mudah bagi kamu daripada Al Qur'an" (Qs. Al
Muzzammil(73): 20) Kemudian kewajiban yang mudah dilakukan

dihapus lagi dengan kewajiban shalat lima waktu. Namun Muhammad

bin Nashr mempertanyakan hal itu seperti yang telah disebutkan di

awal pembahasan tentang shalat, demikian pula dengan tanggapan

atas argumentasinya.
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Ringkasnya, pendapat beliau menyatakan bahwa ayat yang
menghapus kewajiban shalat malam adalah ayat Madaniyah (turun
setelah hijrah), padatral ini menyalatri pandangan kebanyakan ulama
bahwa surah yang dimaksud adalah *xah Makkiyyah (turun sebelum
hijrah). Hanya saja Abu Ja'far An-Nahhas menyatakan bahwa surah
Al Muzzammil tergolong stxah Makkiyyah, kecuali ayat yang terakhir.
Kemudian Muhammad bin Nashr mendukung pendapat ini dengan
riwayat yang dinukil dari hadits Jabir RA, bahwa penghapusan

kewajiban shalat malam terjadi ketika mereka berangkat bersama Abu
Ubaidah dalam suatu pasukan yang terjadi setelah hijrah. Akan tetapi
dalam sanad-nya terdapat perawi bernama Ali bin Zaid bin Jad'an
yang dikenal sebagai perawi yang lematr. Adapun riwayat yang
dinukil oleh Ath-Thabari melalui jalur Muhammad bin Thahla' dari
Abu Salamah dari Aisyah, dia berkata, uNabi SAW membuat kamar
dari tikar". Lalu beliau menyebutkan hadits yang telah disinggung
pada lima bab yang lalu, yang menyebutkan, ,:o';bi 6 J.l,iJr t, t:;it?r

& of Uj\i $lt '#'oy (Lakukantah dari amalan ini apa yang kalran

mampu, lrarena sesungguhnya sebaik-baik amalan adalah yang terus-
menerus meskipun sedikit). Kemudian turun ayat "Wahai orong-orang
yang berselimut." (Qs. Al Muzzammil(73): l) Maka ditetapkan shalat
malam untuk mereka seperti shalat fardhu, hingga sebagian mereka
ada yang membentangkan tali (di antara tiang masjid) untuk menahan
dirinya (apabila merasa lelah). Ketika Allah melihat beban berat yang
mereka pikul untuk mencari ridha-Nya, maka Allah menggugurkan
(kewajiban) shalat malam kecuali bagi mereka yang ingin
mengerjakannya. Hal ini berarti batrwa surah itu seluruhnya adalah
Madaniyah. Hanya saja dalam sanad-nya terdapat perawi bernama
Musa bin Ubaidah yang dikenal sangat lemah, sehingga riwayat yang
dinukilnya seorang diri tidak dapat dijadikan dalil. Apabila riwayat
tersebut shahih berarti telah terjadi apa yang dikhawatirkan oleh Nabi
SAW, dimana beliau sengaja meninggalkan shalat malam bersama
para sahabatnya karena khawatir akan diwajibkan atas mereka,
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padahal hadits-hadits yang shahih menyatakan bahwa yang demikian

itu tidak terjadi. Wallahu a'lam.

*'1 olTr #;i @a" bacalah Al Qur'an clengan tartil). Yakni

bacalah Al Qur'an dengan baik, yaitu memperjelas setiap huruf dan

harakat-nya. Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Hafshah, ,r1r t(

q Ji"i n ii"1 'o'k ,? ir'il, S;" ot{ rL,) Y ii" &
(Sesungguhnya Nabi SAll biasa membaca satu surah secara tartil

hingga melebihi panjongrrya surah yang terpanjang dalam Al

Qur'an).

,ry ,i Qterkataan yang berar), yakni Al Qur'an. Sedangkan

dari Al Hasan disebutkan bahwa yang dimaksud adalah

pengamalannya, demikian dinukil oleh Ibnu Abi Hatim. Diriwayatkan

pula melalui jalur lain dari Al Hasan, dia berkata, fi- ,1r|l' .C ry
z;t$\ l*erat dalam timbangan pada hari kiamot). Lalu ulama selain

beliau menafsirkannya dengan beratnya wahyu saat diturunkan kepada

beliau SAW, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan tentang

"Awal Mula Turunnya Wahyu".

$uj16 gi :s,V ir i6 #iJ' Yt'oL(sesungguhnya 
bangun di

waldu malam. Ibnu Abbas berkata, "Nasya'a a!al.1h berdiri dalam

bahasa Habasyah) Yakni makna firman Allah ftj' ryu adalah berdiri

untuk shalat malam. Riwayat mu'allaq dari Ibnu Abbas ini telah

disebutkan beserta sanad-nya oleh Abd bin Humaid dengan sanad

yang shahih dat', Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"Naasyi'atul-lail adalah bahasa Habasyah, nasya'a artinya berdiri."

Lalu diriwayatkan dari Abu Maisarah dan Abu Malik, serta

diriwayatkan pula beserta sanad-rrya oleh Ibnu Abi Hatim melalui

jalur Abu Maisaratr dari Ibnu Mas'ud yang senada dengan itu.

Sementara itu, jumhur ulama berpendapat bahwa dalam Al

Qur'an tidak ada sesuatu yang bukan bahasa Arab. Mereka berkata,

"Apabila ada bahasa lain disebutkan dalam Al Qur'an, maka itu
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hanyalah kesamaan antara dua bahasa." Atas dasar pandangan jumhur,
maka lafazh "Naasyi'atul-lail" adalah bentuk moshdar (kata kerja
tidak terikat oleh waktu) yang berasal dari kata nasya'a yang berarti
bangkit atau berdiri. Atau ia adalah isimfa'il (pelaku), dan maknanya
adalah jiwa yang bangkit di malam hari, yakni orang yang bangkit dari
tidurnya untuk beribadah. Abu Ubaid meriwayatkan dalam kitab Al
Gharibin bahwa setiap yang terjadi di malam hari dinamakan naasyi' .

Sedangkan dalam kitab Al Majaz dikatakan, ..Maknanya adalah
bahwasanya saat-saat yang datang silih berganti di malam hari lebih
terasa berat."

... tli ,Y,4 it; oi 'rtt; : oiSl lOan ridaHoh engkau ingin

melihatnya di malam hari dalam keadaan shalat--. dan seterusnya)
Yakni shalat dan tidur beliau sAw tidak sama antara satu malam
dengan malam yang lain tanpa ada ketetapan waktu tertentu, sesuai
dengan apa yang mudah baginya. Hal ini tidak bertentangan dengan
perkataan Aisyah g iyLst q til.ts€ loan beliau sAW biasa apabila

mendengar suora (kokok ayom) maka beliau bangun), karena Aisyah
mengabarkan apa yang diketahuinya, dan beliau biasa melakukan
shalat malam di rumah. Sedangkan berita dari Anas harus dipahami
sebagai kejadian di luar itu.

Dalam pembahasan tentang witir disebutkan, rt|n ,yt ,F i
(Di setiap bagian malam beliau melakukan witir). Hal ini
mengindikasikan bahwa Nabi sAw tidak mengkhususkan waktu
tertentu di malam hari untuk melakukan shalat witir.

FATEITL BAARr - 261



i,sG'p3 ^& frt * fitlsir'oi a ,,i:t q'i;) ,si *

12.Ikatan syetan di Tengkuk Seseorang Apabila Tidak Shalat

Malam

,y *;a o*t)i ?6'; tiy g"r-i /t'9o J"L@t l7
'op .i:,b'.r;;t i)t'f'i. i#.,t bf .f;6 i* J5'* :1,t"s

'J u# '"2G ,i:'b ij;' J, tf ,ilb'.j;r e;
-- 

(_. v

.ot* "At'*'*ilti,,J'
1142. DarrAbu Hurairah RA ban-wasanya *"0' 

'O* 
U""uUau,

..Syetan akan mengikat tengkuk salah seorang di antara kamu apabila

ia tidur dengan tiga ikatan. Ia menepukkan pada setiap ikatan; bagimu

malam yang panjang, maka tidurlah. Apabila ia bangun dan berdzikir

kepada Allah maka terbukalah satu ikatan. Apabila ia berwudhu,

terbuka pula satu ikatan. Apabila ia shalat, terbukalah satu ikatan.

Maka, di pagi hari ia penuh semangat dan segar. Jika tidak, niscaya di

pagi hari perasmnnya buruk dan malas."

zcl c'-,L c /

6b1 ?t:a J oP ,f,/
'76-': Xlb'ii, o.'y)t LU X:V /tj:i; & qnt $ lv $\jt

.a;rk-rt r.#t *
1143. Dari Samurah bin Jundub RA, dari Nabi SAW tentang

mimpi, beliau bersabda, "Adapun yang dihoncurknn kepalanya

dengan batu adalah orang yang mengambil Al Qur'an lalu

mengabaikannya dan tidur [hingga] lalai (tidak melal<sanakan) shalat

wajib;'

,e'&'t & rt, .* Ut ;,, ^u it9- \' t .' t -, .

262 - FATIIUL BAARI



Keterangan Hadits:

(Bab ilratan syetan di tenghtk seseorang apabila tidak shalat di
malam hari).Ibnu At-Tin dan selainnya mengatakan batrwa kalimat
"Apabila tidak shalat" menyalahi makna lahiriah hadits yang

disebutkan di bab ini, karena secara lahiriah hadits-hadits itu
menunjukkan bahwa syetan membuat ikatan pada orang yang shalat

maupun yang tidak shalat. Hanya saja orang yang shalat ikatannya
akan terlepas, berbeda dengan orang yang tidak shalat.

Ibnu Rasyid menjawab, bahwa maksud Imam Bukhari adalah

"Bab tetapnya ikatan syetan..." dan seterusnya. Al Maziri mengatakan
bahwa sikap Imam Bukhari ini dapat dilegitimasi dengan mengatakan
bahwa maksudnya adalah berlangsungnya ikatan tersebut di tengkuk
seseorang karena meninggalkan shalat. Seakan-akan beliau
mengategorikan orang yang terlepas ikatannya itu seperti tidak pemah
diikat. Demikian perkataan Al Maziri.

Ada kemungkinan bahwa shalat yang dimaksud dalam judul bab
adalah shalat Isya', maka seharusnya kalimat itu berbunyi',Apabila
belum melakukan shalat Isya'-. Seakan-akan Imam Bukhari
berpendapat bahwa syetan melakukan hal itu hanya pada orang yang
tidur sebelum shalat Isya', berbeda dengan orang yang telah
melaksanakannya, khususnya dengan berjamaah. Inilah rahasia beliau
menyebutkan hadits Samurah setelah hadits tadi, karena di dalamnya
terdapat perkataan "Dan tidur [hinggal lalai (idak melal<sanakan)

shalat wajib".

Bukan suatu cela atas beliau karena telah menyebutkan bab ini
di antara pembahasan tentang shalat malam, sebab hal ini dapat
dijelaskan dengan mengatakan bahwa kemungkinan Imam Bukhari
ingin menjelaskan kekeliruan sebagian orang yang memahami hadits
ini dengan shalat malam. Di samping itu, beliau telah menyebutkan
pada sebagian jalur periwayatan hadits Samurah secara mutlak tanpa
membatasi dengan shalat wajib. Sepertinya Imam Bukhari hendak
mensinyalir kesalahan orang yang menggunakan hadits di atas sebagai
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hujjah akan wajibnya shalat malam, karena hadits yang mutlak (tanpa

batasan) harus dipahami dalam konteks hadits muqayyad (yang

memiliki batasan), sementara adanya ancaman merupakan tanda suatu
kewajiban.

Setelah itu, saya menemukan makna yang sama seperti
kemungkinan di atas oleh Syaikh Waliyuddin Al Malawi, lalu beliau
mendukungnya dengan hadits yang telah saya sebutkan berupa hadits

Samurah. Pandangan ini didukung oleh riwayat dari Nabi SAW, i,, ;)1

e1l La-:.'?tt'# oG og e;qt 1* lSttrrgguhnya orang yang

shalat Isya' dengan berjamaah sama seperti orang yang shalat
separuh malam). Sementara shalat malam itu dianggap telah
dilakukan oleh seorang mukmin apabila ia mengerjakan shalat pada
sebagian malam. Dengan demikian, dapat dibenarkan bahwa orang
yang shalat Isya' berjamaah berarti telah melakukan qiyamul-lail
(shalat malam). Lalu ikatan tersebut terlepas dengan sebab shalat
malam, maka orang yang shalat Isya' berjamaah sama dengan orang
yang shalat malam dalam hal terlepasnya ikatan syetan.

Kesesuaian ini tidak tampak oleh Al Ismaili, sehingga dia
mengatakan bahwa maksud membelakangi Al eur'an bukanlah
meninggalkan shalat di malam hari. Tapi, yang sangat mengejutkan
adalah bagaimana beliau hingga lalai memperhatikan akhir hadits
yang mengatakan, "Dan tidur fhinggal lalai (tidak melalcsanakan)
shalat wajib." Wallahu a'lam.

l@t (syetan). Seakan-akan yang dimaksud adalah jenisnya,

dan yang melakukan hal itu mungkin saja syetan pendamping atau
selainnya. Namun ada pula kemungkinan yang dimaksud adalah
pemimpin syetan, yaitu iblis, dan boleh saja hal itu dinisbatkan
kepadanya disebabkan ia yang memerintahkan dan mengajak kepada
yang demikian itu. Oleh sebab itu, maka Imam Bukhari menyebutkan
kembali hadits ini di bab "Sifat lblis" pada pembahasan tentang awal
mula penciptaan.
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i9i ,tit y'6 Qengfuk salah seorang di antara kamu) Makna

lahiriah dari perkatulannya *Saloh seorang di antara kamu" berlaku

umum bagi orang-orang yang diajak berbicara, serta orang-orang yang

seperti mereka. Namun bisa saja dikecualikan darinya orang-orang

yang telah disebutkan, serta mereka yang telah dijamin terpelihara dari

syetan seperti para nabi. Demikian pula mereka yang tercakup dalam

firman-Nya, "Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan

bagimu atas mereka." (Qs. Al Israa'(I7): 65) Juga seperti mereka

yang membaca ayat kursi saat hendak tidur, karena telah disebutkan

dalam riwayat bahwa orang seperti itu terjaga dari syetan hingga

datang waktu Subuh. Sehubungan dengan ini terdapat satu

pembahasan yang akan saya sebutkan di bagian akhir penjelasan

hadits ini.

',4-H" (menepuk), yakni menepuk dengan tangannya pada setiap

ikatan untuk memperkokoh ikatan dengan mengucapkan perkataan

tersebut. Ada pula yang mengatakan bahwa makna "menepuk" adalah

menutup indera orang yang tidur agar tidak terbangun. Di antara

makna seperti ini adalah firman Allah SWT, A;,rSi ;i ri.Ss lKami

tutup telinga mereka), yakni Kami halangi indera mereka agar tidak
ada sesuatu yang masuk ke dalam telinga mereka supaya tidak
terbangun. Dalam hadits Abu Sa'id disebutkan, & +? ff iU Vi V

:,fu i"fraz6.,, (Tidaklah seseorang yang tidur melainkan diikatkan

pada anak telinganya tali yang berbuhul). (Diriwayatkan oleh Al
Mukhlis dalam kitabnya Al Fawa'r@. Kemudian dalam riwayat Sa'id

bin Manshur dengan sanadyangjayyid dari Ibnu Umar disebutkan, 6

Gr;1 e, ;n "t-f yi:, e '*i tl i: f ,p h'gbt qtaaruan

seseorang yang berada di waktu pagi tanpa melakukan shalat witir
melainlran di kepolanya terdapat tali yang panjangnya tujuh puluh
hasta).
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"** JJ |!)t (Bagimu malam yang paniang). Dengan

ucapannya ini syetan bermaksud menunda-nunda seseorang untuk

bangun tidur guna melakukan shalat. Para ulama berbeda pendapat

mengenai ikatan ini. Sebagian mereka mengatakan bahwa ikatan

tersebut sebagaimana hakikatnya, yaitu seperti buhul penyihir yang

dihembuskan kepada korbannya. Kebanyakan yang melakukannya

adalah wanita, dimana salah seorang mereka mengambil benang

kemudian membuat buhul (ikatan) dengan dibacakan mantera sihir.

Lalu orang yang disihir pun merasakan pengaruhnya, seperti firman

Allah SWT, "Dan dari keiahatan wanita-wanita tukang sihir yang

menghembus pada buhul-buhul." (Qs.Al Falaq(ll3):4) Atas dasar

ini maka ikatan tersebut adalatr sesuatu yang ditempatkan di tengkuk,

bukan tengkuk itu sendiri.

Selanjutnya, apakah ikatan itu terletak di rambut kepala atau di

tempat lainnya? Kemungkinan yang lebih tepat adalah di tempat

lainnya, karena tidak semua orang memiliki rambut. Hal ini didukung

oleh keterangan yang disebutkan pada sebagian jalur periwayatan

hadits itu, dimana dinyatakan bahwa pada setiap kepala anak cucu

Adam terdapat tali. Dalam riwayat Ibnu Majah dan Muhammad bin

Nashr melalui jalur Al Hasan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW

disebutkan, * Ln y"J" ifi /lj y,r, ,P @i tengkuk satah

seorang di antara kamu terdapat tali yang terdiri dari tiga ikatan).

Sementara dalam riwayat Imam Ahmad melalui Al Hasan dari Abu

Hurairah RA disebutkan dengan lafazh, ifr:it "b'* nS't;i 1S ts1

(Apabila salah seorang di antara lmmu tidur, maka diikatkan pada

lrepalanya dengan tali). Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah serta Ibnu

Hibban dari hadits Jabir, dari Nabi SAw, :i:t e lf 
",;i 

\i f 5'13. 6
t!.. .. ".1-r. ,. ,'"ti|b 't'F }f (TidaHah seseorang, baik laki-laki atau wanita

melainkan df atas kepalanya ada tali yang terikat saat tidur).Riwayat

senada disebutkan pula dalam kitab Ats-Tsawab oleh Adam bin Abi
Iyas dari Mursal Al Hasan dan selainnya. Sebagian ulama memahami

dari hadits Jabir bahwa ikatan itu senantiasa ada, akan tetapi hal ini
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tertolak dengan keterangan bahwa ikatan itu terlepas sebab melakukan
shalat. Konsekuensinya, ikatan tersebut harus diulangi kembali.

ulama lain mengatakan bahwa makna hadits itu hanyalah
berbentuk kiasan, yaitu menyamakan perbuatan syetan terhadap orang
yang tidur dengan perbuatan tukang sihir terhadap orang yang disihir.
oleh karena tukang sihir menguasai orang yang disihirnya dengan
ikatan-ikatan yang dibuatnya, demikian halnya apa yang dilakukan
syetan terhadap orang yang tidur. sebagian lagi mengatakan bahwa
yang dimaksud adalah mengikat hati dan mengarahkannya kepada hal
lain, seakan-akan syetan senantiasa membisikkan bahwa malam masih
panjang, sehingga orang itu malas bangun. Sedangkan terbukanya
ikatan merupakan kiasan tentang pengetahuan syetan akan
kebohongan apa yang dibisikkannya. Ada pura yang mengatakan
bahwa lafazh aqdu (ikatan) merupakan kiasan atas sikap syetan yang
menghalangi orang yang tidur dengan ucapannya tersebut. Makna ini
dapat kita temukan seperti dalam kalimat ui;r V ri'.l,i'o:*,yakni aku

menghalangi seseorang dari istrinya.

Sebagian ulama mengatakan, "Maksud tiga ikatan itu adalah;
makan, minum dan tidur. Karena, orang yang banyak makan dan
minum akan banyak pula tidur." Akan tetapi pandangan ini dianggap
sebagai sesuatu yang tidak mungkin oleh Al Muhib At-Thabari,
karena hadits tersebut menyatakan bahwa ikatan itu terjadi pada waktu
tidur, maka tentu yang dimaksud adalah sesuatu yang lain.

Al Qurthubi berkata, "Hikmah dicukupkannya tiga ikatan,
adalah karena umumnya manusia terjaga saat menjelang fajar. Apabila
kebetulan orang itu kembali lagi akan tidur tiga kali, maka tidaklah ia
selesai dari tidur ketiga melainkan telah siang." sedangkan Al
Baidhawi berkata, "Pembatasan pada tiga ikatan bisa saja untuk
penegasan, atau mungkin syetan hendak mencegah manusia dari tiga
hal; dzikir, wudhu dan shalat. Seakan-akan syetan menghalangi
manusia melakukan setiap salah satu dari ketiga hal tersebut dengan
satu ikatan yang ia buat di kepala. Ikatan itu ditempatkan khusus pada

FATHI'L BAARI - 267



tengkuk, karena tengkuk merupakan sumber kekeliruan serta basis

kekuatan syetan sehingga seseorang antusias dalam menyambut

ajakannya."

'o:t& "S;,3t (terlepas ikatan-ikatannya), yaitu dengan mengguna-

kan lafazh jamak (14). Tidak ada perbedznn mengenai lafazh ini

dalam semua riwayat Imam Bukhari, akan tetapi pada sebagian perawi

kitab Al Muwaththa' menggunakan lafazh tunggal (Z:e).Hal ini

didukung oleh riwayat Imam Ahmad yang telatr disinggung, it i;i o$

ilrirr oiGf ,k u*.br!' *fulf A'gt ?ttbi. ,iorti;at|ia (Apabita

ia Ueraz*t, k podo itri, maka terlepaslah'satu ikatan; apabila ia

berdiri dan wudhu, terlepas ilatan kedua; dan apabila ia shalat,

terlepas ikatan kettga). Seakan-akan hal ini dipahami dalam konteks

yang umum, yakni mereka yang tidur dengan berbaring sehingga perlu

melakukan wudhu saat terjaga, maka untuk setiap perbuatan yang

dilakukannya telah melepaskan satu ikatan. Sedangkan lafazh pertama

didukung oleh riwayat yang akan disebutkan pada bagian kitab "Awal

Mula Penciptaan" melalui jalur lain dengan lafazh, W e* (semua

ikatan).

Dalam riwayat Imam Muslim dari Ibnu Uyainah, dari Abu Az-

Zinad,, disebutkan dengan lafazh, ',iiljr Yr. (terlepaslah ikntan-

ikntan). Makna lahiriatr riwayat-riwayat ini menyatakan bahwa ikatan-

ikatan tersebut hanya terlepas karena shalat' Ini berlaku pula pada

seseorang yang tidak perlu lagi untuk bersuci, seperti seseorang yang

tidur dengan kondisi tetapl kemudian terjaga, lalu shalat tanpa terlebih

dahulu berdzikir dan bersuci. Sesungguhnya shalat telah cukup

baginya untuk melepaskan semua ikatan itu, karena shalat

mengharuskan adanya wudhu dan mencakup pula dzikir. Atas dasar

ini, maka makna sabdanya "Apabila ia shalat, maka terlepaslah

I Pendapat ini kurang tepat, yang benar bahwa tidur membatalkan wudhu meskipun orang

yang tidur berada pada kondisi yang tetap. Hal ini didasarkan pada hadits Shafwan, "Akan

tetapi dengan sebab buang air besar, kencing dan tidur." Wallahu a'lam.
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semua ikatan" itu jika yang dimaksud adalah orang yang tidak butuh
lagi untuk bersuci, maka konteksnya cukup jelas berdasarkan apa yang
telah kami sebutkan. Namun jika yang dimaksud adalah orang yang
harus bersuci terlebih dahulu, maka maknanya adalah terlepaslah tiap-
tiap ikatan, atau semua ikatan itu dianggap terlepas dengan
terlepasnya ikatan yang terakhir. Sementara dalam riwayat Imam
Ahmad yang telah disinggung dikatakan, "Apabila ia berdiri lalu
berdzikir kepada Allah, terlepas satu ikatan; apabila ia berdiri lalu
wudhu, terlepas ikatan kedua; dan apobila ia sholat, terlepaslah
ikotan ketiga." Hal ini dipahami dalam konteks yang umum, yakni
mereka yang tidur dengan posisi terlentang sehingga butuh wudhu
kembali saat bangun tidur, maka untuk setiap perbuatan dapat
melepaskan satu ikatan.

4t * Qterasaannya baik)Karcna kegembiraannya mendapat

taufik Allah SWT untuk melakukan ketaatan kepada-Nya, serta pahala
yang dijanjikan-Nya, dan juga karena terlepasnya ikatan-ikatan
syetan. Demikian suatu pendapat mengatakan. Namun yang nampak
dari hal ini bahwa pada shalat malam terdapat rahasia tersendiri dalam
menyenangkan jiwa meski seorang yang shalat tidak dapat meresapi
apa yang diucapkannya, demikian pula sebaliknya. Makna inilah yang
disinyalir dalam firman-Nya, "sesungguhnya bangun di waktu malam
adalah lebih tepat dqn bacaan di waktu itu lebih berkesan,, (es. Al
Muzzammil(73): 6)

Sebagian ulama menarik kesimpulan hukum (istimbath) bahwa
orang yang telah melakukan hal itu satu kali kemudian kembali tidur,
maka syetan tidak mengikatnya kembali. Namun sebagian ulama
mengecualikan -di antara orang-orang yang bangun, berdzikir,
wudhu dan shalat- mereka yang perbuatannya itu tidak
menghalanginya untuk melakukan perbuatan keji, bahkan ia selalu
melakukannya. Tetapi seharusnya dibedakan antara orang yang
melakukannya disertai penyesalan dan taubat serta tekad untuk
berhenti dengan orang yang melakukannya tanpa rasa menyesal.
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u,t\ 
'* 'dbt \b Uika tidak, niscaya di pagi hari

perosaannya buruk), yakni karena meninggalkan kebaikan yang biasa

dilakukannya. Demikian salah satu pendapat menyebutkan,

sebagaimana yang telah disebutkan. Sedangkan perkataannya, )b
'6li gifa fidak maka di pagi hari), secara lahiriah bahwa orang yang

tidak melakukan ketiga hal tersebut (dzikir, wudhu dan shalat)

termasuk dalam golongan orang-orang yang perasaannya buruk.

Apabila ia melakukan sebagiannya, maka kondisinya juga demikian,

hanya saja kadar ringan dan beratnya berbeda. Orang yang telah

berdzikir kepada Allah SWT niscaya peras.umnya akan lebih ringan

dibanding orang yang tidak berdzikir.

Kami telah meriwayatkan di juz ketiga bagian ayva a.ar1n{jt;
Al Mukhlis, dari Abu Sa'id, yang telatr disinggung, cJ,.i.3t 

"l2i itl 
0F

W 'tifit c;,*i ,p li'Ar" li'vtJ',t llt |& '.i;Ilt ptpatita ia

berdiri lalu shalat, maka terlepaslah ikatan-ikatan semuanya; dan

apabila ia bangun namun tidak berwudhu dan tidak pula shalat, malu
di pagi hari ikatan-ikatan itu akan tetap seperti semula).

Lalu Ibnu Abdul Barr mengatakan bahwa celaan ini khusus bagi

mereka yang tidak melakukan shalat, bahkan menyia-nyiakannya.

Adapun orang yang telah menjadi kebiasaannya melakukan shalat

wajib atau shalat sunah di malam hari, lalu ia dikalahkan oleh rasa

kantuk dan tidur, maka Allah SWT menuliskan untuknya pahala shalat

sebagai sedekah baginya.

Lanjut Ibnu Abdil Barr, "Sebagian orang mengklaim. bfl*.u
hadits ini bertentangan dengan sabda beliau SAW, + €'SiUF-\
4 (Janganlah salah seorang di antora kalian mengatakon

perasaanht buruk). Akan tetapi sebenarnya tidaklah demikian, karena

yang dilarang adalah menisbatkan perkara itu kepada dirinya, sebab

ucapan itu termasuk hal yang tidak disukai. Sedangkan hadits di atas

adalah celaan bagi mereka yang melakukan hal-hal yang menjurus ke
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arah itu, dan masing-masing dari kedua hadits itu memiliki konteks

tersendiri."

Sementara Al Baji mengatakan, bahwa dalam kedua hadits itu
tidak ada perselisihan, karena beliau SAW melarang untuk

menisbatkan perasiuur buruk kepada diri sendiri 
-karena 

lafazh Al
Khabts (buruk) bermakna kerusakan agama- lalu Nabi SAW

menyifati sebagian amalan dengan sifat seperti itu untuk menjauhkan

orang dari perbuatan itu.

Saya katakan, bahwa pokok permasalahan ini adalah beliau

SAW telah melarang menisbatkan lafazh Al Khabts (buruk) kepada

diri sendiri. Maka, semua yang dilarang oleh syariat untuk dinisbatkan
kepada diri sendiri dilarang pula untuk dinisbatkan kepada mukmin
yang lain. Padahal Nabi SAW telah menyifati orang yang tidak
bangun shalat dengan sifat seperti itu, maka konsekuensinya kita
boleh memberikan sifat itu karena mencontoh Nabi SAW. Akan tetapi

masalah ini dapat dibedakan bahwa dilarangnya penisbatan itu jika
tidak ada sebab lain yang mengharuskannya, seperti memberi
peringatan dan menjauhkan manusia darinya.

Catatan

Pertamo, penyebutan kata "malam" dalam perkataannya,

"Bagimu malam yang panjang", secara lahiriah khusus berlaku bagi
orang yang tidur malam. Tetapi tidak tertutup kemungkinan berlaku
pula bagi orang yang tidur siang, seperti tidur pada musim dingin.
Terlebih lagi bila dikaitkan dengan tafsir Imam Bukhari yang

menyatakan bahwa yang dimaksud adalah shalat-shalat wajib.

Kedua,Ibnu Al Arabi mengklaim bahwa lmam Bukhari hendak

mengisyaratkan akan wajibnya shalat malam berdasarkan

perkataannya "Syetan mengikat...." Namun perkataan ini kurang
tepat, sebab Imam Bukhari telah menegaskan pada bab kelima dalam
pembasahan tentang tahajud, dengan mengatakan, "Tanpa
diwojibkan". Lalu apa yang disebutkan terdahulu bahwa beliau
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memahami shalat di sini sebagai shalat wajib, telah menolak pendapat

Ibnu Al Arabi. Saya tidak melihat pendapat yang mewajibkan shalat

malam kecuali penukilan dari sebagian tabi'in.

Ibnu Abdul Barr berkata, "sebagian tabi'in mengeluarkan

pendapat yang ganjil, dimana ia mewajibkan qiyamul-lail (shalat

malam) meski sekedar waktu yang dibutuhkan seseorang untuk

memerah susu seekor kambing. Adapun pendapat yang dipegang

jumhur ulama adalah bahwa shalat malam hukumnya sunah."

Selain beliau, telah dinukil pendapat yang sama dari Al Hasan

dan Ibnu Sirin. Sedangkan pendapat Al Hasan yang kami temukan

adalah apa yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Nashr serta

selainnya, dimana dikatakan kepada Al Hasan, "Bagaimana

pendapatmu mengenai seorang yang telah menghafal seluruh Al

Qur'an namun tidak bangun shalat di malam hari, bahkan ia hanya

shalat yang wajib?" Al Hasan berkata, "Allah melaknat orang seperti

ini, sesungguhnya ia hanya menjadikan Al Qur'an sebagai bantal."

Dikatakan lagi, "Allah SWT telah berfirman, 'Bacalah apa yang

mudah bagi knmu darinya'." Beliau berkata, "Benar, meski sekedar

lima puluh ayat." Pernyataan inilah yang dijadikan pegangan oleh

orang yang menukil dari Al Hasan tentang wajibnya shalat malam.

Kemudian Imam Tirmidzi menukil dari Ishaq bin Rahawaih

bahwasanya ia berkata, "shalat malam merupakan keharusan bagi

para penghafal Al Qur'an." Nukilan ini memberi batasan terhadap

riwayat yang dinukil dari Al Hasan, dan ini lebih mendekati

kebenaran. Di samping itu, riwayat ini tidak menyatakan dengan tegas

akan wajibnya shalat malam.

Ketiga, bisa saja timbul dugaan bahwa hadits ini bertentangan

dengan hadits Abu Hurairah yang akan disebutkan dalam pembahasan

tentang *Wakalah", dimana disebutkan di dalamnyu, 'o1'iil, f 'yl6li
ltl{lt 'nfr j :'j y (Sesungguhnyo orong yang membaca ayat kursi

ketika hendak tidur tidak akan didekoti oleh syetan). Sebenarnya

tidaklah demikian, karena apabila dekatnya syetan dipahami sebagai
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perkara inderawi dan ikatan syetan dipahami sebagai perkara

maknawi, maka tidak ada persoalan. Karena, tidak ada keharusan bila
syetan mempengaruhi orang itu maka ia harus menyentuhnya,

sebagaimana tidak ada keharusan apabila syetan mendekati orang itu
maka ia harus menimbulkan gangguan di badannya atau yang

sepertinya. Adapun bila kedua hadits itu sama-sama dipahami dalam

konteks maknawi atau sebaliknya maka harus dikatakan bahwa salah

satu dari keduanya telah membatasi cakupan yang lainnya. Lebih tepat

apabila dikatakan bahwa cakupan hadits di bab ini dibatasi oleh hadits

di bab "Wakalah", sebagaimana disebutkan dari Ibnu Abdul Barr

bahwa cakupan hadits di bab ini terbatas pada mereka yang tidak

bemiat untuk bangun shalat malam. Demikian pula ada kemungkinan
untuk dikatakan bahwa syetan akan mengikat secara khusus mereka

yang tidak membaca ayat kursi sebelum tidur.Ilallahu a'lam.

Keempat, Al Hafizh Abu Al Fadhl bin Al Husain menyebutkan

dalam kitab Syarah At-Tirmidzi bahwa rahasia shalat malam diawali
dengan dua rakaat ringan adalah untuk segera melepaskan ikatan

syetan. Pandangan ini berdasarkan bahwa pelepasan ikatan itu tidak
terjadi melainkan setelah shalat yang sempuma. Perkataan ini cukup
jelas, karena apabila seseorang yang memulai melakukan shalat lalu
merusaknya tidaklah sama dengan orang yang melakukannya hingga

sempurna, demikian pula halnya dengan wudhu. Seakan-akan

pelepasan ikatan itu dimulai saat seseorang mulai melakukan ibadah

dan berakhir dengan selesainya ibadah tersebut.

Sementara itu telah dinukil perintah untuk melaksanakan shalat

dua rakaat yang ringan dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Abu
Hurairah. Dengan demikian, tertolaklah pendapat orang yang

mengatakan bahwa shalat tersebut hanya berdasarkan perbuatan beliau

SAW seperti yang tercantum dalam hadits Aisyah. Bahkan apabila

tidak dinukil perintah langsung dari beliau SAW tentang shalat dua

rakaat tersebut, maka bisa saja dikatakan bahwa Nabi SAW
melakukannya untuk mengajari umatnya dan membimbing mereka

cara memelihara diri dari syetan. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah
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melalui jalur lain dari Abu Hurairah disebutkan, 'i: gihi:lt'taL fjla

ft (Lepaskanlah ikatan-ikatan syetan meski hanya dengan dua

rakaat).

Kelima, wudhu disebutkan secara spesifik karena ia merupakan

perbuatan yang umum dilakukan oleh seseorang yang hendak bersuci.

Kesimpulan seperti ini diambil karena seseorang yang junub tidak

akan terlepas ikatannya kecuali apabila ia telah mandi. Lalu apakah

tayamum dapat menggantikan kedudukan mandi dan wudhu --dalam
melepaskan ikatan syetan- bagi mereka yang memenuhi syarat

tayamum? Perkara ini merupakan objek yang harus diteliti lebih

lanjut. Namun yang nampak bagi saya bahwa tayamum dapat

melepaskan ikatan syetan sebagai ganti wudhu atau mandi. Hanya

saja, tidak diragukan bahwa wudhu dapat menghilangkan rasa kantuk

yang tidak didapatkan pada tayamum.

Keenam, tidak ada ketentuan dzikir yang harus diucapkan untuk
melepaskan ikatan syetan. Bahkan, semua dzikir telah mencukupi

untuk melepaskan ikatan itu. Termasuk pula membaca Al Qur'an atau

hadits-hadits Nabi SAW maupun menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu
syariat. Namun dzikir yang paling utama diucapkan saat itu adalah apa

yang akan disebutkan setelah delapan bab, tepatnya bab "Keutamaan

Orang yang Bangun Karena Terkejut di Malam Hari". Hal ini
didukung oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah melalui
jalur seperti di atas, fu if :i S!' i 'tGbg (Apabila seseorang bangun

lcarena terkejut di malam hari lalu berdzikir kepada Allah).
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13. Apabila Seseorang Tidur dan Tidak Shalat, Maka Syetan

KencingDi Telinganya

*j y lrt ;* 
"3r ^.i;.;

Jr1 :Jta t#t Jt lG c ;&i ;L *i')t; 6,.;e ,y',
.uif .,4 i'UIr'

,JG & ilr u7, yt * t

1144. Dari AMullah RA, dia berkata "Disebutkan tentang

seseorang di hadapan Nabi SAW dengan mengatakan, 'Ia senantiasa

tidur hingga subuh, ia tidak bangrm untuk shalat'. Maka Nabi SAW
bersabda, 'Syetan telah kencing di telinganya'."

Keterangan Hadits:

(Bab apabila seseorang ti&r dan tidak shalat syetan kencing di
telinganya) Judul bab seperti ini hanya disebutkan oleh Al Mustamli.
Adapun para perawi Shohih Bukhari yang lain hanya menyebutkan
bab tanpa judul, yakni sebagai pemisah antara bab sebelum dan

sesudahnya. Adapun kaitannya dengan bab sebelumnya sangat jelas

seperti yang akan kami terangkan.

,h rut * &, ,l* ,i, y S,t (Seorang taki-toki disebutkan

di hadapan Nabi SAY). Saya tidak menemukan nama laki-laki yang

dimaksud. Akan tetapi Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari
Abdunahman bin Yazrd An-Nakha'i dari Ibnu Mas'ud bahwa laki-
laki yang dimaksud adalah Ibnu Mas'ud sendiri. Karena setelah

mendengarkan cerita tersebut, Nabi SAW bersaMa, d jU U iy;-ft

U'€U olsl pemf ,eilah sung?yh (syetan) telah kencing di telinga

saudara kalian malam tadi),yaknidirinya sendiri (Ibnu Mas'ud).

:fu, Jt l'6 t qOu fidak bangun untuk sholot) yang dimaksud

adalah jenis shalat. Namrm ada kemungkinan bahwa yang dimaksud
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adalah shalat yang telah diketahui, mungkin shalat malam dan

mungkin pula shalat wajib. Kemungkinan terakhir didukung oleh

riwayat Sufan dengan lafazh, ,:{-lt ,F ?6 (Tidur [hinggal lalai

(tidak melal<sanakan) shalat fardhu). Riwayat ini dikutip oleh Ibnu

Hibban dalam kitab shahih-nya. Dari sini, maka jelaslah kesesuaian

hadits ini dengan pembatrasan pada bab sebelumnya. Sementara dalam

hadits Abu Sa'id yang telah disebutkan pada kitab Al Fawa'id oleh Al

Mukhlis, i:l e lti.lill' 
'Jtir t+F ,Ar iiJ' '*+1 (Di pagi hari

ilratan-ikatan itu tetap sebagaimana semula dan syetan kencing di
telinganya). Dari riwayat ini dapat diketahui kapan syetan itu kencing

dan kesesuaiannya dengan pembahasan pada bab terdahulu.

:\i e (di telinganyo). Dalam riwayat Jarir disebutkan dengan

lafazh, !\l e (di kedua telingannya), yakni dalam bentuk tatsniyah

(ganda).

Para ulama berbeda pendapat mengenai kencing syetan.

Sebagian mengatakan batrwa hal itu terjadi sebagaimana hakikatnya.

Sehubungan dengan ini Al Qurthubi dan ulama lainnya mengatakan,

"Hal itu bukanlah sesuatu yang tidak mungkin, karena tidak ada yang

mustatril dalam hal ini. Sementara telatr dinukil melalui jalur yang

akurat bahwa syetan makan, minum dan kawin, maka tidak ada

halangan untuk mengatakan bahwa syetan juga kencing."

Lalu ada yang mengatakan bahwa hal itu hanyalah kiasan dari

perbuatan syetan yang menutupi telinga orang yang tidur dan tidak
shalat hingga tidak mendengarkan dzikir. Pendapat lain mengatakan

bahwa syetan telah memenuhi telinga seseorang dengan berbagai

kebatilan, sehingga telinganya tertutup untuk mendengarkan dzikir.
Lalu sebagian lagi mengatakan bahwa maknanya adalah; syetan telah

menguasainya dan meremehkan kedudukan orang itu hingga dijadikan

sebagai tempat kencing, sebab telah menjadi suatu kebiasaan syetan

bila meremehkan sesuatu, ia akan mengencinginya. Ada pula yang

mengatakan bahwa maknanya adalah perumpamium orang yang lalai
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bangun karena rasa kantuk, seperti orang yang telinganya dikencingi

hingga tidak dapat mendengar dan inderanya pun rusak.

Orang Arab biasa menggunakan kata "kencing" untuk

mengqiyaskan suatu kerusakan. Ar-Rajiz berkata, "Suhail kencing di
jus anggur, maka menjadi rusak." Hal ini beliau katakan untuk

menyatakan sikap Suhail yang telah merusak jus anggur, maka

dikatakan ia mengencinginya.

Dalam riwayat Al Hasan dari Abu Hurairah 
-sehubungan

dengan hadits ini yang dikutip Imam Ahmad- disebutkan, "Al Hasan

berkata, 4'U'i. itllsrrrngguhnya kencingnya, demi Altah, sangatlah

berat)." Lalu diriwayatkan oleh Muhammad bin Nashr dari jalur Qais
bin Abu Hazim dari Ibnu Mas'ud, ,? ?6- of 7r -I#Jt 

4 S,-lt e-,.>

y.\l e iQLl' J6. ii 'ga- gufupbh tcekecewaan bagi seseorang

apabila tidur hingga pagi sedangkan syetan kencing di telinganya).
Hadits ini mauqufdengan sanad yang shahih.

Ath-Thaibi berkata, "Disebutkannya telinga secara khusus

-padahal 
mata lebih berhubungan erat dengan tidur- adalah untuk

mengisyaratkan tidur yang lelap, karena pendengaran merupakan jalur
masuknya kesadaran yang membuat seseorang terjaga. Kemudian
disebutkannya kencing di sini, karena ia lebih mudah masuk ke

rongga dan cepat mengalir keseluruh urat sehingga menimbulkan
kemalasan.

14. Doa dan Shalat di Akhir Malam

d;6- 6 'r|i p:ri.#" U JIU' 
'€ W t',;g) ,,y': '7 Ut Sv,

<o'):jIX- ar, t-.:" tr u iy
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Firman Allah Azza wa Jalla, "Mereka sedikit sekali tidur di

wahu malam. Dan di akhir malam mereks memohon ampun (kepada

Allah). " (Qs. Adz-Dzaarryaat(5l): 17-l8)

,iv *j y Nt

P' u,fr4
t -.4 . o. l.r.li

-j i;rJ.,,..; ',,, a-bgb
9-t.

J:" ^)tt J;t
rifur ,r1rr j1

*ty
!rl3 d.,

tt
C . I -.

,-t :)f-

, '-.o,t i o.
t oJ--P Gt f

al to. f,..
Ol a;.e Nl o-b

zz O I

arl Jf Js:
c . ti . c - 1', .c tc z

jA 4 l-1au,wtr dft-
'i

1145. Dari Abu Hurairah RA batrwa Rasulullah SAW bersabda,

"Rabb kita Tabarakn wa Ta'ala turun pada setiap malam ke langit

dunia ketika tersisa sepertiga malam yang akhir. Allah berfirman,

'Siapa yang berdoa kepada-Ku, niscaya Alat akan mengabulknnnya;

siapa yang meminta kepada-Ku, niscaya Alru akan memberinya; siapa

yang mohon ampun lrepada-Ku, niscoya Aku almn mengampuninya'."

Keterangan Hadits:

o:ie$- 6 (merekn tidak tidur di waktu malam). Al Ashili

menambahkan dengan lafazh, oig- ,; (merelra tidak tidur). Ath-

Thabari dan selainnya telah menyebutkan perbedaan pendapat di

kalangan ahli tafsir mengenai hal itu. Tafsiran seperti yang

dikemukakan Al Ashili dinukil dari Al Hasan, Al Ahnai Ibrahim An-

Nakha'i dan selain mereka. Lalu dinukil dari Qatadah, Mujahid dan

selain keduanya bahwa makna ayat itu adalah; mereka tidak tidur

malam hari hingga subuh tanpa melaksanakan shalat Tahajjud.

Diriwayatkan melalui jalur Al Minhal, dari Sa'id, dari Ibnu Abbas, dia

berkata, "Maknanya, tidaklah berlalu satu saat di malam hari

melainkan mereka mengisinya dengan ibadah meskipun sedikit."

Kemudian Ath-Thabari menyebutkan pendapat-pendapat lain, lalu
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beliau mendukung pendapat pertama, karena Allah SWT menyifati
dan memuji mereka disebabkan banyaknya amalan yang mereka

lakukan. Ibnu At-Tin berkata, "Atas dasar ini maka hr.ruf maa (6)

pada ayat itu tidak memiliki fungsi dari sisi tata bahasa, atau ia adalah
mashdor." Ini merupakan pendapat paling jelas serta sangat sesuai

dengan kaidah bahasa Arab. Sedangkan menurut pendapat lain, lafazh
maa berfungsi sebagai nafiyah (yang menafikan). Lalu Al Khalil
menjelaskan, bahwa lafazh hujuu' berasal dai haja'o ytrtg artinya
tidur di waktu malam. Lata^ ini tidak digunakan untuk menyatakan
tidur di siang hari.

$fur ,u,Ltr ll,t, jfr $otO kita turun ke langit dunio).Hal ini

dijadikan dalil oleh mereka yang menetapkan adanyajihah (arah) bagi
Allah SWT. Mereka mengatakan, bahwa aratr tempat Allah SWT
berada adalah atas. Namun pandangan ini diingkari oleh jumhur
ulama,l karena pendapat seperti itu berkonsekuensi menempatkan
Allah SWT pada ruang tertentu.

Setelah itu, para ulama berbeda pendapat mengenai makna
turunnya Allah SWT. Di antara mereka ada yang memahami
sebagaimana makna lahiriah dan hakikat kata turun. Mereka inilah
golongan Musyabbihah (menyerupakan sifat Allah dengan sifat
makhluk), Maha Suci Allah SWT dari perkataan mereka. Sebagian
lagi mengingkari keakuratan hadits-hadits yang disebutkan mengenai
hal itu, mereka inilah golongan Khawarij dan Mu'tazilah dimana sikap
mereka ini termasuk keangkuhan. Yang mengherankan, mereka
menakwilkan lafazh-lafazh seperti itu dalam Al eur'an dan
mengingkarinya dalam hadits, baik karena kebodohan atau
keangkuhan. Ada pula yang memahami turunnya Allah SWT
sebagaimana adanya, mengimani dan menyucikan Allah dari kaifiyot

I Yang beliau maksud adalah jumhur ahli kalam. Adapun ahlu Sunnah -yakni para sahabat
RA serta orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan- sesungguhnya mereka
menetapkan adanya jihah (arah) bagi Allah, yakni arah atas. Mereka beriman bahwa Allah
SWT berada di atas Arsy tanpa menyerupakannya dengan sesuatu, dan tidak pula mencari
hakikatnya. Adapun dalil-dalil mengenai hal itu dari Al Kitab dan Sunnah tidak dapat
dihitung, maka perhatikan dan waspadalah. llallahu a,lam.
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(hakikat) dan tasybih (menyamakan dengan makhluk), mereka adalah

jumhur ulama salaf. Pendapat ini telah dinukil oleh Al Baihaqi dan

selainnya dari Imam yang empat (Malik, Abu Hanifah, Syafi'i dan

Ahmad bin Hambal), Suffan bin Uyainatr dan Suffan Ats-Tsauri,

kedua ulama yang bernama Hammad, Al Attza'i, Al Laits dan selain

mereka. Lalu ada pula yang menakwilkan turunnya Allah SWT sesuai

dengan makna yang dipakai dalam bahasa Arab, namun di antara

mereka ada yang berlebihan dalam hal itu hingga masuk jenis tahrif
(merubatr makna). Kemudian sebagian membedakan antara

penakwilan yang masih terpakai dalam bahasa Arab dengan

penakwilan yang jauh dan tidak dikenal dalam batrasa Arab. Oleh

sebab itu, mereka menakwilkan sebagian lafazh dan menyerahkan

makna sebagiannya kepada Allah SWT.

Pandangan terakhir ini diriwayatkan dari Malik, lalu diikuti oleh

Ibnu Daqiq Al Id.

Imam Al Baihaqi berkata, "Pendapat paling selamat adalatr

beriman kepadanya tanpa mencari hakikat serta maksudnya, kecuali

Rasulullah SAW telatr menerangkannya, maka itulah yang dijadikan

pegangan. Hal itu berdasarkan kesepakatan ulama yang tidak

mewajibkan takwil tertentu, dan menyerahkan maknanya kepada

Allah adalah lebih selamat." Keterangan lebih mendalam akan

dijelaskan dalam pembatrasan tentang tauhid.

Ibnu Al Arabi berkata, "Telah dinukil bahwa ahli bid'ah

menolak hadits-hadits yang berhubungan dengan turunnya Allah, dan

golongan salaf memahami sebagaimana adanya. Lalu sebagian kaum

menakwilkannya, dan inilatr pendapat yang saya pegang...l Adapun

I Pendapat ini sangat keliru dan bertentangan dengan pernyataan tegas dalam nash-nash yang
menerangkan tentang turunnya Allah SWT. Demikian pula yang dikatakan oleh Al Baidhawi,
sesudahnya adalah batil. Adapun yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Salafush-Shalih,
yakni beriman akan turunnya Allah SWT lalu memahami nash-nash sebagaimana adany4
yaitu menetapkan turunnya Allah SWT sesuai dengan apa yang pantas bagi-Nya tanpa
mencari hakikat atau menyerupakannya dengan hal-hal konkrit, sebagaimana kita memahami
sifat-sifat Allah yang lain. Inilah cara yang paling selamat, lurus, ilmiah dan bijak, maka
hendaklah engkau berpegang dengannya lalu berhati-hati atas pendapat yang menyalahinya.
Wallahu a'lam.
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kata 'turun' kembali kepada perbuatan Allah SWT dan bukan

termasuk dzat-Nya. Bahkan, itu adalah ungkapan tentang malaikat-

Nya yang turun membawa perintah dan larangan. Kata 'turun' selain

berlaku dalam materi, juga berlaku dalam maknawi. Apabila engkau

memahami hadits dalam konteks materi, maka yang demikian itu
merupakan sifat malaikat yang diutus membawa perintah dan

larangan. Adapun jika engkau memahaminya dalam konteks

maknawi, maka maknanya adalah sebelumnya ia tidak melakukan lalu
melakukannya, maka yang demikian itu dinamakan 'turun' dari satu

tingkatan ke tingkatan berikutnya. Ini merupakan bahasa Arab yang

benar."

fungkasnya, Ibnu Al Arabi telah menakwilkan kata "turunnya
Allah SWT" dengan dua sisi; bisa saja bermakna perintatr-Nya turun
atau malaikat turun dengan membawa perintah-Nya, dan bisa juga

kata itu adalah isti'arah (penggunaan kalimat yang tidak dalam arti
yang sebenamya, ed.) untuk mengungkapkan sikap lembut terhadap

orang-orang yang berdoa serta mengabulkan permohonan mereka.

Abu Bakar bin Faurak meriwayatkan dari sebagian syaikh bahwa kata
yanzilu (turun) sebenarnya adalah yunzilu (ditwunkan), yakni malaikat
diturunkan. Pendapat ini didukung oleh riwayat An-Nasa'i melalui
jalur Al Aghar dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id dengan lafazh, ilr t1

d'eG,L$ g,t q|F ,i'i- :6';U# .f-u' 'b 
*(sesungguhnya

Allah SW menangguhl<an hingga berlalu separuh malam, kemudian
Dia memerintahkan penyeru untuk mengatalran, "Adaknh yang
berdoa maka akan dikabulkan permohonannya."). Dalam hadits

Utsman bin Abi Al Ash disebutkan, 'i iq;-l- ?r:t q Ji :rrji r(
(Penyeru menyerukan, "Adakah yang berdoa agar dikobulkan
untul*tya.").

Imam Al Qurthubi mengatakan, berdasarkan riwayat-riwayat
ini, maka selesailah persoalan yang ada dan ia tidak dapat

dipertentangkan dengan riwayat Rifa'ah Al Juhani, ,U,lJr j lirt i;*
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qf qY C Jlr-l ,J'fi g!;lt l,lttan SW turun ke langit dunia dan

berfirman, "Tidak ada yang bertanyo tentang hamba-hamba-ku selain

Aku."). Sebab, dalam riwayat ini tidak ada yang menolak takwil di

atas.

Al Baidhawi berkata, "Setelah jelas berdasarkan nash-nash

qath'i (pasti) bahwa Allah tidak sama dengan materi dan ruang, serta

tidak mungkin Dia 'turun' dalam arti berpindah dari satu tempat ke

tempat yang lebih rendah darinya, maka yang dimaksud dengan

'turunnya Allah SWT' adalah turunnya cahaya rahmat-Nya, yakni

berpindah dari sifat keagungan yang berkonsekuensi kemurkaan dan

kemarahan kepada sifat kemurahan yang berkonsekuensi kelembutan

dan kasih sayang."

iir Jiilr $ ei'W (ketika tersisa sepertiga malam yang

akhir). Tidak ada perbedaan riwayat dari Zuhri dalam menentukan

waktunya, akan tetapi riwayat-riwayat dari Abu Hurairah dan

selainnya berbeda-beda dalam hal tersebut.

Imam Tirmidzi mengatakan bahwa riwayat Abu Hurairah adalah

riwayat yang paling shahih dalam masalah ini, sebab perawi riwayat-
riwayat yang menyelisihinya masih diperselisihkan.

Sebagian ulama mengompromikan berbagai versi riwayat yang

ada, karena riwayat-riwayat itu terangkum dalam enam perkara;

Pertama, waktu yang disebutkan (sepertiga malam yang akhir).

Kedua, ketika berlalu sepertiga malam.

Ketiga, sepertiga yang pertama atau seperduanya.

Keempat,tengah malam.

Kelima, tengah malam atau sepertiga yang akhir.

Keenam, tanpa menyebutkan waktu tertentu.

Adapun riwayat-riwayat yang tidak menyebutkan waktu
tertentu, maka harus dipahami dalam konteks riwayat-riwayat yang
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menyebutkan adanya batasan waktu (muqayyad). Adapun riwayat-

riwayat yang mencantumkan lafazh "ata'u", apabila hal itu
mengindikasikan keraguan, maka riwayat yang tegas (tanpa ada unsur

keraguan) harus dijadikan pegangan. Sedangkan bila lafazh "atau"

berfungsi menyatakan pilihan atas dua hal, maka riwayat-riwayat
tersebut harus dipadukan dengan mengatakan bahwa perbedaan waktu
turunnya Allah SWT terjadi sesuai dengan perbedaan keadaan, karena

waktu malam itu berbeda ditinjau dari waktu dan zaman antara satu

kaum dengan kaum yang lain (satu tempat dengan tempat yang lain).

Sebagian lagi mengatakan, ada kemungkinan saat "turunnya Allah
SWT" terjadi pada sepertiga malam pertama, sedangkan perkataan

(siapa yang meminta maka akan dikabulkan) terjadi pada tengah

malam dan sepertiga malam yang kedua. Pendapat lain mengatakan,

harus dipahami bahwa "turunnya Allah SWT" terjadi pada semua

waktu yang disebutkan dalam semua riwayat yang ada. Nabi SAW
diberitahu salah satu daripada waktu-waktu tersebut pada satu

kesempatan, maka beliau SAW pun mengabarkannya. Lalu pada

kesempatan lain beliau SAW diberitahu waktu yang lainnya dan
beliau SAW juga mengabarkannya, maka para sahabat menukil hal
itu. Wallahu a'lam.

...,ii'r6- 6 @iapa yang berdoa kepada-Ku... dan seterusnya).

Riwayat-riwayat dari Zutui tidak berbeda dalam menyebutkan tiga
hal; doa, meminta dan istighfar. Adapun perbedaan ketiga hal ini,
adalah bahwa permohonan yang dipanjatkan bertujuan untuk menolak
mudharat (bahaya) atau mendapatkan maslahat (kebaikan), baik dalam
masalah agama atau dunia. Adapun istighfar merupakan isyarat bagi
yang pertama (menolak mudharat), sedangkan meminta merupakan
isyarat bagi yang kedua (mendapatkan kemaslahatan), dan berdoa

merupakan isyarat bagi yang ketiga.

Al Karmani berkata, "Ada kemungkinan bahwa doa adalah

sesuatu yang tidak bermuatan permintaan seperti perkataan 'Ya
Allah', sedangkan permintaan adalah permohonan. Dari sini dapat
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dikatakan bahwa maksud keduanya hanya satu, meskipun lafazhnya

berbeda."

Sementara dalam riwayat Sa'id dari Abu Hurairah terdapat

tambahan lafazh, * "f0 t',6 ,t $ @dakah yang bertaubat agar

Aku menerima taubatnya). Lalu Abu Ja'far meriwayatkan dari Abu

Hurairah disertai tambatran, ''t:S;X"giir ri ',r; ,fri\\t $'*"giir ri;
e'q'O'pJr (Siapa yang meminta rezeki kepada-Ku, niscaya Aku

memberi rezeki kepadanya; siapa yang memohon dihilangkan

mudharat darinya, niscaya Aku akan menghilangkannya).

Kemudian Atha' (mantan budak Ummu Shabiyah)

meriwayatkan dari Abu Hurairah dengan tambahan lafazh, il6 Ii
4X g*" (Adakah orang sakit yang minta disembuhkan, niscaya

Aku akan menyembuhkannya). Namun, makna kandungan riwayat-

riwayat ini termasuk dalam riwayat di atas.

Sa'id bin MTTfr menukil .dari Abu Hurairah dengan

tambahan lafazh, l* \i fy 
" 

,"f" * (Siapakah yang memberi

pinjaman tanpa menjadi miskin dan tidak berbuqt zhalim), di sini

terdapat anjuran melakukan ketaatan dan menunjukkan banyaknya

pahala. Sementara Hajjaj bin Abu Mani' meriwayatkan dari kakeknya,

dari Zuhi, yang dikutip oleh Ad-Daruquthni di akhir hadits,"Hingga

fajar." Sedangkan dalam riwayat Yahya bin Abu Katsir dari Abu

Salamah yang dikutip oleh Imam Muslim disebutkan, "Hingga fajar
merryingsing." Lalu dalam riwayat Muhammad bin Amr dari Abu

Salamah disebutkan, "Hingga terbit fajor." Demikianlah mayoritas

perawi sepakat mengenai hal itu, hanya saja dalam riwayat Nafi' bin

Jubair dari Abu Hurairah -seperti dinukil oleh An-Nasa'i-
dikatakan, "Hinggo matahari muncut', rulmun riwayat ini syadz

(menyalahi yang umum). Adapun Yunus memberi tambahan dalam

riwayatnya dari Zuhri pada bagian akhir, "Oleh sebab itu mereka

(salaf) lebih mengutamakan shalat di akhir malam daripada di

awalnya." Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ad-Daruquthni. Lalu Ad-
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Daruquthni meriwayatkan melalui jalur Ibnu Sam'an dari Z\hi
keterangan yang memberi asumsi batrwa yang mengucapkan

perkataan itu adalatr Zuhri. Dari lafazh-lafazh ini tampaklatr

kesesuaian disebutkannya kata shalat padajudul bab, dan kesesuaian

antara judul bab setelah ini dengan judul bab di atas.

Pelaiaran vang dapat diambil:

l. Mengutamakan shalat di akhir malam daripada di awalnya.

2. Mengutamakan mengakhirkan witir, akan tetapi hal ini berlaku

bagi mereka yang berkeinginan keras untuk bangun malam.

3. Bagian akhir malam lebih afdhal (utama) untuk berdoa dan

istighfar, hal ini didukung oleh firman Allah SWT, "Dan yang

memohon ampun di wahu sohur." (Qs. Aali 'Imraan(3): l7)

4. Berdoa pada saat tersebut dikabulkan. Hal ini tidak dapat

dibantah dengan adanya sebagian orang yang berdoa pada saat

itu namun belum ada tanda-tanda dikabulkan, sebab

penangguhan dikabulkannya doa adalah karena adanya

kekurangan dalam syarat-syarat doa, seperti kehati-hatian dalam

memilih makan dan minuman yang halal maupun pakaian yang

halal, sikap meminta yang terburu-buru, atau doa tersebut

mengandung dosa atau memutuskan hubungan kekeluargaan.

Bisa pula doa telah dikabulkan namun ditangguhkan untuk
kemaslahatan hamba, atau karena suatu hal yang dikehendaki-
Nya.
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15. Orang yang Tidur di Awal Malam dan Beribadah di Akhir
Malam

c

,ti-Ir -T
,a

Jt:L Jrij

:JUJu !;r

Salman berkata kepada Abu Darda' RA, "Tidurlah." Ketika di

akhir malam ia berkata, "Bangunglah." Nabi SAW bersabda,

"Benarlah Salman."

;t iU'*'.rtt '-;f W ilr *,., "4^*G 'd?- lts t-l'lt ;
l' 'i " a t '"' 'i')i ?li otl :"du t"ilu', &t ^:,tL 

4t obt*W olt ?pS a-t-2t pt+ du :!aJ
2 c o' c / z ,, c /t/ , z , : t o, o!,)-;;t oC l.,Jl5 ,r!i ,;j.l;;lt ,t:i t;p ,:(a Jl U"; i

'c"-t b'i'tl:
1146. Dari Al Aswad, dia berkata, "Aku bertanya t.puAu

Aisyah RA, 'Bagaimana shalat Nabi SAW di malam hari?' Aisyah
berkata, 'Biasanya beliau tidur di awal malam dan bangung di akhir
malam lalu shalat, kemudian kembali lagi ke tempat tidurnya. Apabila
muadzin telah mengumandangkart adzan, beliau bangun. Apabila
beliau SAW berhajat fiunub), maka beliau mandi. Sedangkan apabila

tidak, maka beliau berwudhu lalu keluar (shalat)'."

Keterangan Hadits:
t.

irtlL JtiJ (Salman berkata), yakni Salman Al Farisi.

t!... iJ :r.i3b iil' rfi
"Tidurlah"... dan seterusnya)
panjang yang akan disebutkan
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v
tentang Al Adab (tata krama) dari hadits Abu Juhaifatr, dia berkata,

"Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda',
maka Salman mengunjungi Abu Darda'..." Lalu beliau menyebutkan

kisatr selengkapnya, dan di akhirnya dikatakan, "Sesungguhnya bagi
dirimu ada hak atasmu." (Al Hadits). Adapun perkataan Nabi SAW
"Benarlah Salman", yakni dalam semua yang ia sebutkan. Pada

riwayat ini terdapat keutamaan bagi Salman.

Dengan memperhatikan penyajian hadits di atas, menjadi jelas

bahwa Imam Bukhari menyebutkan lafazh yang dinukil melalui
Sulaiman bin Harb. Sementara dalam riwayat Abu I(halifah dikatakan,

"Apabila menjelang fajar, beliau pun shalat witir." Kemudian
ditambatrkan, "Apabila ia berhajat pada keluarganya (istrinya)", dan
dikatakan pula dalam riwayat itu, "Apabila beliou junub maka beliau
menuangkan air ke badannya [mandiJ sedangkan bila tidah malca

beliau berwudhu." Semakna dengannya dinukil oleh Imam Muslim
melalui jalur Zuhair dari Abu Ishaq.

Al Ismaili berkata, "Al Aswad telah keliru dalam meriwayatkan
makna hadits ini. Adapun riwayat-riwayat yang akurat adalah dengan

lafazh,'A; * '$j 
?6-'oi stti ti1 o€ (Apabilo beliau SAt4r hendak

tidur dalam keadaan junub, makn beliau berwudhu).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, argumentasi yang dikemukakan Al
Ismaili tidak cukup untuk membuktikan bahwa hadits di atas keliru.
Bahkan beliau hanya mensinyalir batrwa Abu Ishaq telah
menceritakan hadits itu dari Al Aswad dengan lafazh lain. Adapun
lataz}i, dalam riwayat Abu Ishaq yang diingkari oleh para pakar hadits

adalatr riwayat yang dinukil oleh Ats-Tsauri dengan lafazh, J?:t og
,r;tr '6- bl f 'u "* '$j 

?6- pt y in' & bt lBiasanya

Rasulullah SAll tidur sedang beliau junub tanpa menyentuh air).

Imam At-Tirmidzi mengatakan, para pakar hadits menganggap
bahwa lafazh tersebut merupakan kekeliruan Abu Ishaq, demikian
pula yang dikatakan Imam Muslim dalam kitab ArTamyiz. Abt Daud
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berkata dalam riwayat Abu Al Hasan bin Al Abd, bahwa riwayat

dengan lafazh seperti itu tidak shahih. Kemudian Abu Daud

meriwayatkan pula dari Yazid bin Harun, ia mengatakan bahwa

riwayat itu keliru.

Akan tetapi saya mengira Abu Ishaq meringkas riwayat di atas

dari hadits pada bab ini, dimana riwayat Abu Ishaq itu telah dinukil

oleh Syu'bah dan Ztthah. Namun perkataan Aisyah, ,f i1 * i€ $$

,ul ^le Q4pabila beliau SAW junub, maka beliau menuangkan air ke

badannya) tidaklah berarti beliau SAW tidak berwudhu sebelum tidur,

seperti yang disinyalir oleh riwayat-riwayat lain. Untuk itu, mereka

menganggap riwayat Abu Ishaq telah keliru.

Adapun pelajaran yang dapat dipetik dari hadits ini adalah,

adanya kemungkinan Rasulullah SAW tidur dalam keadaan junub

tanpa mandi terlebih datrulu. l{allahu a'lam.

16. Shalat Malam Nabi SAW di Bulan Ramadhan dan Bulan
lainnya

i?i ft ;;'Stl? ; * ei'*"G,r;)r ro; di ;;; ,f
dJt ,!*'^!t );it* Utr '-Y tib'^h; q,r*.; JL fl

*j y fr, ,* ist Jy, ok c ,Uu; rot:b,) €. *j ^1L

>o qri p- -s;i:p u.G\ & :f €.rt 06, €'i.i
w'*'&s x,q)i p "i uI', "#'*'F
,i SiEf y' J';'.,ri :Lil, ,,uy'ii'.6i jA'i ,:,i!t

.,* il6-rj orlri *'ot*;, (- ,Jt r;'.i;
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1147. Dart Abu Sa'id Al Maqburi, dari Abu Salamah bin

Abdunatrman, bahwasanya ia mengabarkan kepadanya (Abu Sa'id)

bahwa ia (Abu Salamah) bertanya kepada Aisyah RA, "Bagaimanakatl

shalat (malam) Rasulullah SAW di bulan Ramadhan?" Beliau

menjawab, "Rasulullah SAW tidak menambah di bulan Ramadhan

dan tidak pula di bulan-bulan lainnya, melebihi sebelas rakaat; beliau

shalat empat rakaat, jangan tanya akan kebagusan dan panjangnya.

Kemudian beliau shalat empat rakaat, jangan tanya akan kebagusan

dan panjangnya. Kemudian beliau shalat tiga rakaat." Aisyah berkata,
*Wahai Rasulullah, apakatr engkau tidur sebelum shalat witir?" Beliau

SAW bersabda, *Wahai Aisyah, sesungguhnya kedua motaku tidur
tapi hatiku tidak tidur;'

'it', * ^1r - Ct *;i, t; 'Uu W ist \Fr:: a:s-G *l' J .' {r,

4tiy ,,J)Gii; 6 ,r ,u:t" rytye q:€ €ti
€'t i f$?iio -6 o';ri')i ;tbi ;r'-l)t ,4 y

I148. Dari Aisyah, dia berkata, "Aku tidak pernatr melihat Nabi
SAW membaca sesuatu pun pada shalat malam dengan duduk. Hingga
setelah beliau tua, maka beliau pun membaca dengan duduk. Apabila
tersisa tiga puluh atau empat puluh ayat dari surah yang dibacanya,

maka beliau berdiri dan membacanya, kemudian ruku'."

@:
(Bab shalat malam Nabi SAW di bulan Ramadhan dan bulan

lainnya). Di bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Salamatr

yang bertanya kepada Aisyah, "Bagaimana shalat malam Rasulullatr

SAW?" Adapun isyarat mengenai hadits ini telah disebutkan pada bab

"BagaimanaNabi SAW Shalat di Malam Hari".
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Pada hadits di atas terdapat keterangan bahwa shalat beliau

SAW adalah sama sepanjang tahun. Hadits ini menyatakan pula

tentang makruhnya tidur sebelum shalat witir, karena Aisyah RA

mempertanyakan hal itu, seakan-akan hal itu sudah menjadi ketetapan

yag berlaku bagi dirinya. Maka, Nabi SAW menjawab bahwa dirinya

dalam hal itu tidak sama dengan manusia lain. Lalu hadits ini akan

disebutkan kembali melalui jalur yang sama di bagian akhir

pembahasan tentang shiyam (puasa).

'f ttl. up lhtngga setelah beliau tua). Hafshah menjelaskan

bahwa yang demikian itu terjadi setahun sebelum beliau SAW wafat.

Penjelasan mengenai hal ini serta faidah-faidahnya telah disebutkan di

bagian akhir pembahasan tentang shalat Qashar.

€'t"i |$?P ttt 6 itfi.l')1 o')'ts l:'t-:t q y 'ri tty @pabila

tersisa tiga puluh atau empat puluh ayat dari surah yang dibacanya,

beliau berdiri dan membacanyo kemudian rubu). Di sini terdapat

bantahan bagi mereka yang mempersyaratkan seseorang yang

memulai shalat sunah dengan duduk, maka ia harus ruku' dengan

kondisi duduk pula. Pendapat seperti itu diriwayatkan dari Ibnu

Syihab dan sebagian ulama pengikut madzhab Hanafi. Adapun hujjah

mereka dalam hal ini adalah riwayat yang disebutkan Imam Muslim
dan selainnya melalui jalur Abdullah bin Syaqiq dari Aisyah,

sehubungan dengan pertanyaan Abdullah terhadap Aisyah mengenai

shalat Nabi SAW, dimana di dalamnya dikatakan, € ) tk,'i, i:j rs1.o€

t:6 & ryU tV $li ,tktl (Apabila Rasulullah membaca dengan

berdiri makn beliau ruku' dengan berdiri; dan apabila membaca

dengan duduk, malu beliau ruku' dengan duduk). Hadits ini shahih,

namun hadits ini menolak hadits yang diriwayatkan oleh Urwah dari

Aisyah. Untuk itu, kedua riwayat ini dikompromikan dengan

mengatakan bahwa beliau SAW melakukan hal itu sesuai situasi dan

kondisi. Wallahu o'lom.
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Sementara itu, Hisyam bin Urwah mengingkari Abdullah bin

Syaqiq atas riwayat yang dinukilnya. Lalu beliau (Hisyam) melandasi

argumentasinya dengan riwayat yang ia nukil dari bapaknya.

Keterangan mengenai sikap Hisyam disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah
dalam kitab shahih-nya, rutmun selanjutnya ia berkata, "Akan tetapi

kedua hadits ini menurutku tidak bertentangan, sebab riwayat
Abdullah bin Syaqiq dipahami dalam arti apabila beliau SAW
membaca seluruh ayat dalam keadaan duduk atau berdiri. Sedangkan

riwayat Hisyam bin Urwatr dipahami dalam arti apabila sebagian ayat

itu dibaca dengan duduk, sedangkan sebagian yang lain dibaca dengan

berdiri."

17. Keutamaan Bersuci dan Shalat Setelah Wudhu di Siang dan
Malam Hari

JU jU e:r ^lL rtt * olt 
",:i 

^* ist 'q; ii-) eri *a"l"

jy r*.li e*,y;,\e:L rtu ,;,'y; *
;'ri y;'a* y :Ju vi)t e'q*'; |r$1 'o; 'a;
u: |4b ti. ,V \i ,! 9, e t:rriL ';g 'f ;' t5.tis

'*t'oiJ6v)At
.'ArlJ 4-,:Ay'u;,rtr e Iie

1149. Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Nabi SAW pernah

berkata kepada Bilal saat shalat Fajar (Subuh), "Wahai Bilal,
ceritalran kepodaku amalan yang paling engkau harapkan dan yang
engkau biasa lakukan, karena sesungguhnya aku telah mendengar
suoro lcedua sandalmu di depanlu di dalam surgo." Bilal menjawab,
"Tidaklah aku mengamalkan suatu amalan yang lebih aku harapkan,

hanya saja aku tidak bersuci pada satu saat di malam atau siang hari
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melainkan aku shalat dengan hasil bersuci tersebut [shalat] yang

dituliskan [diperintahkan/ditetapkan] bagiku untuk aku lakukan."

Abu Abdullah berkata, " D affa na' I ail<a, artinya gerakannya."

Keteransan Hadits:

(Bab keutamaon bersuci dan shalat ketikfl bersuci di malam dan

siang hari). Demikian yang disebutkan dalam riwayat Al Kasymihani,

sementara dalam riwayat selain beliau dikatakan, "Setelah Wudhu."

Sebagian periwayat shahih Bukhari hanya menyebutkan bagian akhir

judul bab, demikian pula yang dilakukan oleh Al Ismaili dan sejumlah

pensyarah Shahih Bukhari. Adapun bagian awal judul bab tidaklah

transparan pada hadits di bab ini, kecuali bila dipahami bahwa Imam

Bukhari mensinyalir lafazh yang disebutkan dalam sebagian jalur

periwayatan hadits di atas, seperti yang akan kami sebutkan dari

hadits Buraidah.

berkota kepada Bilal) Yaitu Bilal bin Rabah,

muadzin Nabi SAW. Adapun kalimat "Ketika Shalat Subuh" terdapat

isyarat bahwa kejadian ini terjadi saat mimpi, sebab sudah menjadi

kebiasaan beliau SAW mengisahkan apa yang dilihatnya dalam mimpi

serta menafsirkan mimpi yang dilihat oleh para sahabatnya,

sebagaimana yang akan dijelaskan dalam pembahasan tentang ta'bir
(penafsiran mimpi) setelah shalat Subuh.

d, 1 6 (apa-apa yang dituliskan untukku), yak'rri apa yang

ditetapkan bagiku. Ini lebih umum daripada shalat fardhu dan sunah.

Ibnu At-Tin berkata, "Hanya saja Bilal meyakini hal itu karena

mengetahui dari Nabi SAW bahwa shalat merupakan amalan yang

paling utama. Sesungguhnya amalan rahasia lebih utama daripada

amalan secara terang-terangan." Berdasarkan keterangan ini tertolak

pandangan mereka yang memasukkan amal-amal shalih yang lain.

Namun secara lahiriah yang dimaksud dengan amal-amal shalih yang

DrJ jd (Nabi
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ditanyakan oleh Nabi SAW adalah amalan secara suka-rela (sunah),

sebab bila tidak demikian tentunya shalat fardhu yang lebih utama.

Pelaiaran yang danat diambil

l. Bolehnya melakukan ijtihad untuk menentukan waktu-waktu
ibadatr, sebab Bilal melakukan hal itu berdasarkan istimbath lalu

Nabi SAW membenarkannya.

2. Ibnu Al Jauzi mengatakan batrwa dalam hadits ini terdapat

anjuran melakukan shalat setelatr berwudhu, agar wudhu
tersebut tidak sia-sia.

3. Al Muhallab berkata, "Dalam hadits di atas terdapat keterangan

bahwa Allah SWT memberi balasan yang sangat besar terhadap

amalan yang dilakukan seorang hamba secara rahasia.

4. Bolehnya menanyakan kepada orang-orang shalih tentang
amalan baik yang telah dihidayahkan Allah SWT kepada

mereka agar diteladani oleh orang lain. Demikian juga tentang

bolehnya seorang syaikh (guru) menanyakan amalan muridnya
dengan tujuan memotivasinya apabila berupa amalan baik, atau

menghentikannya apabila berupa amalan yang buruk.

5. Hadits di atas telah dijadikan dalil tentang bolehnya melakukan
shalat-shalat ini pada waktu-waktu yang makruh untuk
melakukan shalat, hal itu diambil dari cakupan umum
perkataannya "Pada setiap waktu". Akan tetapi pendapat ini
ditanggapi bahwa mengambil cakupan umum hadits ini tidaklah
lebih dikedepankan daripada mengambil cakupan umum hadits
yang melarang shalat pada waktu-waktu tertentu. Sedangkan

Ibnu At-Tin memberi tanggapan bahwa dalam hadits itu tidak
terdapat keterangan yang mengharuskan shalat dengan segera

seiring selesainya wudhu. Oleh sebab itu, harus dipahami bahwa
shalat tidak langsung dilakukan setelah selesai wudhu, sampai

berakhirnya waktu yang makruh tersebut. Atau seharusnya

FATIIT'L BAARI - 293,



v

bersuci dilalalkan di akhir waktu-waktu yang dimakruhkan

shalat, agar pelaksanaan shalat setelah berwudhu terjadi pada

waktu yang dibolehkannya melakukan shalat. Akan tetapi dalam

riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah dari hadits Buraidah

pada kisatr yang serupa dengan kisah di atas disebutk an, g1.Gi U

t^:rb'elbl\Lb (Tidaklah aku mengalami hadats melainkan

alat berwudhu saat irn). Sedangkan dalam riwayat Imam Ahmad

disebutkan, igki |rbi obl \ (-jJPj 6 (Tidaklah aku

berhadats melainkan aku berwudhu dan shalat dua raknat). Hal
ini menunjukkan bahwa beliau melakukan wudhu setelah

berhadats, dan melakukan shalat setelah wudhu.

6. Al Karurani mengatakan, secara lahiriah Nabi SAW mendengar

$ura sandal Bilal dalam mimpinya, sebab surga tidaklah

dimasuki oleh seseorang melainkan setelah ia mengalami

kematian. Akan tetapi ada kemungkinan hal itu terjadi pada saat

terjaga, sebab Nabi SAW telah memasuki surga pada malam

Isra' dan Mi'raj. Hadits ini tidaklah berkonsekuensi bahwa Bilal
telah memasuki surga, sebab perkataannya "Di surgo" adalah

kata keterangan bagi lafazh "mendengar", maka suara yang ada

di hadapan Nabi SAW berada di luar surga. Namun

kemungkinan yang dikemukakan ini tidak tepat, sebab konteks

hadits ini adalah untuk menjelaskan keutamaan Bilal
dikarenakan ia selalu bersuci dan shalat. Keutamaan itu
didapatkan oleh Bilal apabila terlihat di dalam surga, bukan di

luamya Sementara telatr disebutkan dalam hadits Buraidah,

F, jL,* ei\6- (Wahai Bitat, dengan apakah engkau

mendahuluiku lee surga). Ini sangat tegas menyatakan bahwa

beliau SAW melihat Bilal di surga.

Adapun pendapat bahwa hal itu terjadi saat mimpi telah

didukung oleh apa yang akan disebutkan pada awal pembahasan

tentang keutamaan Umar dari hadits Jabir, dari Nabi SAW, if-)
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7.

,b ,I4 Af !6;;t U-iri,Drr r.u ,J3t'zti,;'4 zAit'C;:,

l Un melihat diriht memasuki surga, lalu aht mendengar

suara sandal, maka dikatakan kepadalru "Ini adalah Bilal".
Dan alu melihat satu istana yang di halamannya ada seorong
wonita, maka dikatalan. "Ini adalah milik (Jmar."). Lalu
sesudahnya disebutkan dari hadits Abu Hurairah dari Nabi
sAw, rs,S p,?.v JiV,fii;r $$ ,1.&it eii-i1'€r $1q.

fi. (Ketika aku sedang tidur, aht melihat diriht dalam surgo,

fibaaiba aku melihat seorang wanita berwudhu di samping
sebuah istana. Maka dikotokan ini adalah milik Umar). Dari sini
diketatrui bahwa hal itu tedadi saat mimpi. Kemudian hal itu
dikatakan sebagai keutamaan bagi Bilal, karena mimpi para nabi
adalatr wahyu. Oleh sebab itulah, Nabi SAW memastikan hal itu
bagi Bilal.

Sedangkan berjalannya Bilal di hadapan Nabi SAW merupakan
kebiasaan Bilal, maka demikian pula yang dilihat oleh Nabi
SAW saat mimpi. Namun hal itu tidaklah berarti Bilal
mendahului Nabi SAW memasuki surga, karena Bilal
berkedudukan sebagai pengikut. Seakan-akan Nabi SAW
mengisyaratkan Bilal yang terus-menerus memiliki kedudukan
yang dekat dengan beliau SAW semasa hidupnya. Dalam hadits
ini terdapat keutamaan yang besar bagi Bilal.

Disukainya melanggengkan bersuci serta kesesuaian balasan
perbuatan itu dengan surga. Karena orang yang senantiasa dalam
keadaan suci, niscaya akan tidur malam dalam keadaan suci
pula. Barangsiapa yang tidur malam dalam keadaan bersuci,
niscaya ruhnya akan naik dan bersujud di bawatr Arsy, seperti
diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari hadits Abdullah bin Amr bin
Ash. Sedangkan Arsy adalatr atap surga, seperti akan
disebutkan.
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8. Di bagian akhir hadits ini Buraidah memberi tambatran, "Molco

Nabi SAW mengatakan demikian " Secara lahiriah bahwa pahala

tersebut didapatkan karena amalan tadi, dan tidak bertentangan

dengan sabda beliau SAW, ik ,eit '€'bi fU ) (Amalan

seseorqng diantara kamu tidak dapat memasukl<annya ke dalam

surgo), sebab salah satu jawaban yang masyhur mengenai

masalah ini adalah dengan mengompromikan antara hadits Nabi

SAW tersebut dengan firman Allah SWT, "Masuklah l<nmu ke

dalam surga itu disebabknn apa yang telah kamu keriakan."

(Qs. An-Nahl(I6): 32) Adapun dasar yang menyebabkan masuk

surga adalah karena rahmat Allah, sedangkan pembagian tempat

di dalamnya adalah berdasarkan amalan, maka jawaban serupa

dapat pula dikatakan di tempat ini.r Lalu dalam hadits ini

terdapat keterangan bahwa surga telah ada saat ini, dan pendapat

ini menyalahi pendapat golongan Mu'tazilah yang mengingkari

hal itu.

Catatan

Perkataan Al Karmani "Seseorang tidak akan masuk surga

kecuali setelah kematiannya", serta perkataannya "Sesungguhnya

Nabi SAW masuk surga pada malam Isra Mi'raj dalam keadaan

terjaga (bukan mimpi)", menurut pendapat yang benar secara lahiriah

nampak kontradiksi. Untuk itu, penafian itu bisa saja dipahami

berlaku bagi selain Nabi, atau masuk surga tersebut khusus bagi

mereka yang telah keluar dari alam fisik dan masuk ke alam malakut

(metafisik). Jawaban terakhir ini hampir sama dengan jawaban yang

dikemukakan As-Suhaili ketika menjawab masalah penggunaan

bejana emas pada malam Mi'raj.

I Jawaban yang lebih baik adalah sesungguhnya amal-amal shalih merupakan sebab yang

memasukkan seseomng ke dalam surg4 namun hal itu dengan sebab rahmat Allah SWT serta

karunia-Ny4 bukan amal semata seperti disebutkan dalam hadits shahih bahwa Nabi SAW
bersabd4 *Tidak akan masuk surga salah seorang di antara lamu dengan sebab amalannya."
Para sahabat bertany4 "Dan tidak pula engkau, wahai Rasulullah?" Beliau bersabd4 "Daz
tidak pula aku, lcecuali jila Allah meliputilu dengan rahmat dan larunia-Nya."
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18. Tidak Disukai Berlebihan dalam Beribadah

rtt .aUt,yt,Jv& rtt q, !.6 i ;f V
,rjd tpjt rii, ti ,Jw #rilt *.\s':.;. k tip

|*i y ilt J:"';)tiuJ .'.:k o7 iyi ,Gi_
't:tlt ? tiy ,Lrl'€Li Jt{.

I150. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, 'Nabi SAW masuk,
tiba-tiba ada tali terbentang di antara dua tiang (masjid), maka beliau
SAW bersabda, 'Tali apakah ini?' Mereka menjawab, 'Ini adalah tali
milik Zainab. Apabila letih, ia bergantungan padanya'. Nabi SAW
bersabda, *Tidak, lepaskanlah! Hendaklah salah seorang di antara
kalian shalat saat masih bersemangat. Apabila telah lelah, hendaklah
ia duduk;'

is Y irrrl.t

.Jt.1'itrr i t4 (, '€J, ,L :Jta -U* d .,{'i- pl
t-r,laz

.f); J; ,W ) iJJr op

I l5l. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Pernah ada seorang wanita
yang berasal dari Bani Asad di sampingku. Maka Rasulullah SAW
masuk menemuiku dan bertanya, 'siapalcah ini?' Aku berkata,
'Fulanah, ia tidak tidur malam'. (Aisyah menyebut tentang shalatnya)
Nabi SAW bersabda, 'Ah, hendaklah lcalian melakukan perbuatan
yang lralian mampu. Karena, sesungguhrrya Allah tidak pernah jenuh
hingga lcalian merasa jenuh'."
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Keteransan Hadits:

(Bab tidak disukai berlebihan dalam beribadah). Ibnu Baththal

berkata, "Yang demikian itu tidak disukai, karena khawatir akan

menimbulkan rasa jenuh sehingga berakibat meninggalkan ibadah."

Pt y frt ov Ut',yt (Nabi SAW masuk) Dalam riwayat

Muslim terdapat tambahan, ir.:;jr (masjid).

'1j. ,Y r.r,1 lji lmereks berknta, "Ini adalah tali milik

Zainab."). Sejumlah pensyarah Shahih Bukhari memastikan

mengikuti pandangan Al Khathib-- bahwa yang dimaksud adalah

Zainab binti Jahsy, Ummul Mukminin. Namun saya tidak menemukan

keterangan secara tegas mengenai hal itu pada jalur-jalur periwayatan

hadits di atas. Hanya saja dalam syarah Syaikh Sirajuddin bin Al
Malaqqin disebutkan bahwa Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan

demikian. Akan tetapi saya tidak menemukan dalam kitab Musnod

maupun Mushannaf-nya keterangan tambahan terhadap lafazh,

"Merelra berkata, 'lni adalah tali milik Zainab '." Ibnu Abi Syaibah

menukil riwayat ini dari Ismail bin Aliyah, dari Abdul Aziz. Demikian

pula Imam Muslim dan Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitabnya Al
Mustakhraj melalui jalurnya. Imam Ahmad juga meriwayatkan dalam

musnad-nya dari Ismail. Sementara Abu Daud meriwayatkan dari

kedua syaikhnya dari Ismail, dimana salah satu dari kedua syaikhnya

menukil lafazh "Zaifiab" tanpa menyebutkan nasab-nya, sedangkan

dari syaikh yang satunya beliau menukil lafazh "Hamnah binti Jahsy".

Hal ini merupakan faktor pendukung yang menyatakan bahwa Zainab

yang dimaksud adalah Zainab binti Jahsy.

Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur Hammad dari

Humaid, dari Anas, bahwa yang dimaksud adalah Hamnah binti Jahsy.

Maka, kemungkinan penisbatan tali kepada keduanya adalah karena

tali tersebut milik salah seorang dari keduanya, sementara yang

satunya bergantungan pada tali itu. Telah disebutkan dalam

pembahasan tentang haid bahwa menurut suatu pendapat, anak-anak
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perempuan Jahsy semwmya dipanggil Zainab. Atas dasar ini, maka

tali tersebut adalah milik Hamnah, namun dikatakan sebagai milik
Zainab berdasarkan rutmanya yang lain. Dalam shahih Ibnu

Khuzaimah disebutkan melalui jalur Syu'bah, dari Abdul Aziz,"Makn
merekn berknta kepada Maimunah binti Al Harits". Namun ini
merupakan riwayat syadz (ganjil). Ada pula yang mengatakan

kejadian tersebut terjadi lebih dari sekali. Adapun pendapat yang

mengatakan bahwa Zainab yang dimaksud adalah Juwairiyah sungguh

telah keliru, karena ia merupakan kisah lain yang disebutkan di bagian

awal pembahasan tentang ilmu. Llrallahu a'lam. Sementara dalam

riwayat Imam Muslim terdapat tambahan lafazh, F 4ii '1"j rrJ'ii

(Merela berkata bahwa ini milik Zainab untuk dia gunakan shalat).

o:ji $$ @pabila letih),yakni merasa malas untuk berdiri dalam

shalat. Sementara dalam riwayat Imam Muslim disebutkan disertai

keraguan, 'i3 \tU? S$ (Apabila letih atau malas).

f ,'Pt y rtt ,.k Ut |SA (Maka Nabi SAW bersabda,

"Tidak,,..) Lafazh laa (1) di sini bisa saja berkeduduk an sebagai nafy

(penafian) sehingga maknanya; tidak boleh ada tali ini, atau perbuatan

ini tidak terpuji. Bisa juga berkedudukan sebagai nahyu (larangan)

yakni janganlah kalian melakukannya. Sementara dalam riwayat

Imam Muslim, kalimat ini tidak disebutkan.

'di1i lnendaklah ia duduk). Dasar kemungkinan kata yaq'ud

(duduk) di sini merupakan lawan berdiri, yakni hendaklah ia duduk

dan tidak berdiri, sehingga hal ini dapat dijadikan dalil bolehnya

memulai shalat dengan berdiri lalu duduk di pertengahannya.

Perbedaan pendapat mengenai hal itu telah disebutkan. Ada pula

kemungkinan kata :dii (Auaut) di sini berarti berhenti, yakni berhenti

melakukan shalat sunah yang telah ia niatkan untuk dikerjakan.

Mungkin pula hal ini dapat dijadikan sebagai dalil bolehnya

menghentikan shalat sunah di saat berlangsungnya shalat tersebut.
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Dalam bab "Wudhu karena Tidur" pada kitab Thaharah disebutkan

hadits, 'tV t; e ,t '# 
1fut € €i;t 4 ti\ (Apabita salah

seorang di antara kamu mengantuk saat shalat, hendaklah ia tidur
hingga mengetahui apa yang dibacanya). Hadits ini termasuk hadits
Anas, dan kemungkinan merupakan bagian dari kisah di atas.

Demikian juga dalam hadits Aisyah disebutkan, k $iV't;t 4 tll
,o h. t., o. I

ipt '^f '4i;- & ti:$ @pabila salah seorong di qntara knmu

mengantuk saat melalatkan shalat, maka hendaklah ia tidur hingga

hilang rasa ksntuknyr). Dalam hadits ini disebutkan pula, '#"N.
'H- l'Sj'Lilt9-.jt ggar jangan sampai ia memohon ampun tapi

mencaci dirinya, tonpa disadari). Pada hadits-hadits ini berlaku
kemungkinan yang telah disebutkan di atas.

Pelaiaran vans dapat diambil

l. Anjuran bersikap pertengahan dan larangan berlebihan dalam
beribadah, serta perintah untuk melakukan ibadah dengan penuh

semangat.

2. Wanita boleh melakukan shalat sunah di masjid.

3. Bergantungan pada tali saat shalat adalah makruh hukumnya,
dimana pembahasan lebih mendetail akan diterangkan pada bab
"Banfuan Tangan saat Shalat", setelah bab-bab tentang shalat
sunatr.

Imam Syaf i pernah ditanya tentang shalat sepanjang malam,
maka beliau berkata, "Aku tidak membencinya kecuali bagi mereka
yang dikhawatirkan akan mengganggu shalat Subuhnya." Sabda

beliau SAW "Ah..." merupakan isyarat bahwa perbuatan tersebut
tidak disukai karena dapat mengakibatkan rasa jenuh dan bosan,
supaya ia tidak berhenti melakukan ibadatr yang telah menjadi
tekadnya. Sedangkan sabda beliau SAW "Hendaklah kalian
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melokukan amal perbuatan yang mampu kalion lakuknn," berlaku
umum baik shalat maupun ibadah lainnya. Sementara dalam riwayat
terdahulu dalam pembahasan tentang iman, tanpa mencantumkan
lafazh o'dari amal-amaf', maka Al Baji serta selainnya mengatakan
bahwa yang dimaksud adalah shalat secara khusus, sebab konteks
hadits ini berhubungan dengan shalat. Akan tetapi, memberlakukan-
nya untuk seluruh amalan jauh lebih tepat.

Adapun pelajaran lain yang dapat diambil dari hadits Aisyah
serta pembahasan mengenai perkataan "sesungguhnya Allah tidak
jenuh hingga kamu meraso jenuh" telah disebutkan pada bab "Agama
(ibadah) yang Paling Disukai Allah adalah yang Terus-Menerus"
dalam pembahasan tentang iman. Di antara perkara yang perlu
disebutkan, adalah penakwilan hadits karena adanya kemungkinan
yang terdapat pada sebagian jalur periwayatannya, yakni perkatu*, ilg

ot-.t.
,bdt 'U tW ,P qr{t U J+i f &r gesungguhnya Allah tidak jenuh

^r*brriko, 
poholo hing[a kamu jenuh melakuknn amalan).Riwayat

ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsir surah Al Muzzammil.
Namun pada sebagian periwayatannya terdapat keterangan yang
memberi asumsi bahwa lafazh tersebut adalah lafazh dari sebagian
perawi yang disisipkan ke dalam hadits (mudral).lhallahu a,lam.

19. Tidak Disukai Meninggalkan Shalat Malam Bagi yang Biasa
Melakukannya

t, , .Jys d, rc
lzz

Jil dt)#r i
:Jv Lin'it:t f)

z(

) atjtl* e"F
fat/ )r
J? f ,&t

,. C. o .
4lJl +e ;f

rtr 1* ur

a

d.

4-Ie

c

. filt

1152. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash RA, dia
berkata, "Rasulullah SAW bersabda kepadaku, 'Wahai Abdullah,
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janganlah engkau seperti si fulan, ia biasa bangun malam tapi

meninggalkan shalat mol am' ."

Keterangan Hadits:

(Bab tidak disukni meninggalkan shalat malam bagi yang biasa

bangun malam), yakni apabila perbuatannya itu tidak menyebabkan-

nya melakukan ibadatr.
, t,.

ir)U & (seperti fulan) Saya tidak menemukan nama orang yang

dimisud dalam salah satu jalur periwayatan hadits ini. Seakan-akan

maksud disembunyikannya rutma orang pada kisah seperti ini adalah

untuk menutupi kekurangannya, sama seperti pada kisah yang baru

saja disebutkan, yakni laki-laki yang tidur hingga Subuh' Namun ada

kemungkinan Nabi SAW tidak memaksudkan individu tertentu, tetapi

beliau SAW hanya ingin menjauhkan Abdullah bin Amr dari

perbuatan tersebut.

,P, 4 (di malam hari), yakni sebagian waktu malam hari.

Sementara lafazh J, tidak disebutkan dalam riwayat kebanyakan

perawi, padahal merupakan lafazhyang menjadi maksud utama.

Ibnu Al Arabi berkata, "Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa

shalat malam tidak wajib hukumnya. Sebab bila shalat malam itu

wajib hukumnya, maka Nabi SAW tidak hanya menyitir seperti ini,

bahkan beliau SAW akan mengecam pelakunya dengan kecaman yang

keras."

Sementara Ibnu Hibban mengatakan, dalam hadits ini terdapat

keterangan bolehnya menyebutkan aib yang ada pada diri seseorang

jika bermaksud untuk mengingatkan orang lain agar berhati-hati

terhadap perilakunya.

Hadits ini juga menyatakan disukainya senantiasa melakukan

kebiasaan yang baik tanpa berlebihan. Dari sini dapat ditarik

kesimpulan hukum tidak disukainya memutuskan ibadah meskipun
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bukan ibadah wajib. Alangkah baiknya sikap Imam Bukhari yang

telah mengiringi bab terdahulu dengan bab ini, karena kesimpulan dari

keduanya adalah anjuran untuk senantiasa melakukan ibadah. Jalan

yang dapat menyampaikan ke arah itu adalah bersikap pertengahan

dalam melaksanakannya, karena sikap berlebihan justru akan dapat

meninggalkan ibadah.

20. Bab

* ilt ;* Ut C. Jti \;i:" art '*y.t ,;3 ; yt * ,f
u;'*i Jii tt$r r't-r'Ptip'"tt';l li ,&i
'oA.L{e'4ij'a*'.-;; U;'a; 4 d9 :Jv

o.. o!, o o- - a - a

', ) e)'rbYs'$i 't;-:$'!1 '6
1153. Dari Abdullah bin Amr ,*,, Uru berkata, "Nabi SAW

bersabda kepadaku, 'Bukankah telah dikobarkan kepadaku bahwa

engkau shalat di malam hari dan berpuasa di siang hari?' Aktt
berkata, 'Sesungguhnya aku melakukan hal itu'. Beliau bersabd4

'Sesungguhnya apabila engkau melakul<nn hal itu pandanganmu akan

l<nbur dan dirimu akan lemah. Sesungguhnya bagi dirimu ada hak,

bagi keluargamu ada hak. Maka, berpuasalah dan berbukalah,

shal atl ah dan t i durl ah."

Keteransan Hadits:

(Bob) Demikian yang terdapat dalam sumber aslinya tanpa

menyebutkan judul, yang berfungsi sebagai pemisah antara bab

sebelumnya dan sesudahnya. Adapun kaitannya dengan bab terdahulu

cukup jelas. Seakan-akan Imam Bukhari hendak memberi masukan

bahwa matan hadits pada bab sebelumnya merupakan bagian dari
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kisah Abdullatr bin Amr saat dicek oleh Nabi SAW mengenai shalat

malam dan puasa yang dilakukannya.

?t'di (bukankah tetah ditrabarkan kepadaku). Hal ini menjadi

dalil larangan menetapkan keputusan sebelum mengecek

kebenarannya, karena Rasulullah SAW tidak mencukupkan dengan

berita yang sampai kepadanya, hingga beliau bertemu dengan

Abdullah lalu mengeceknya secara langsung. Sebab, ada

kemungkinan Abdullah berkata hendak melakukan perbuatan tersebut

namun bukan sungguhan, atau ia mengaitkannya dengan suatu syarat,

dimana syarat ini tidak diketahui oleh orang yang menyampaikan

berita kepadaNabi SAW.

b t'\7'tty2 6o, sesungguhnya bagi dirimu ada hak atasmu),

yakni engkau harus memberikan kepada dirimu apa yang menjadi

kebutuhan primer dalam kehidupan manusia berupa hal-hal yang telah

dihalalkan oleh Allah SWT bagi manusia; seperti makan, minum

maupun istiratrat yang dapat memulihkan kekuatan badan sehingga

dapat mendukung dalam melakukan ibadatr kepada Tuhannya. Di
antara hak-hak jiwa adalah memutuskannya dari ketergantungan

kepada segala sesuatu selain Allah SWT, hal itu khusus dengan

keterkaitan hati.

b ry1, (don bagi keluargamu ada hak atasmu), yakni engkau

harus menyiapkan untuk mereka semua kebutuhan dalam hal dunia

maupun akhirat. Yang dimaksud dengan keluarga adalah istri; atau

lebih luas daripada itu, yaitu siapa saja yang wajib dinafkahi.

'# @ofo berpuasalalr). Yakni bila engkau telah mengetahui

hal itu, maka berpuasalatr sekali waktu dan berbuka (tidak berpuasa)

pada waktu yang lain untuk mendapatkan dua maslatrat sekaligus. Di
sini terdapat isyarat atas apa yang telah disebutkan terdahulu pada

bagian awal kitab tahajud ketika beliau SAW menyebutkan puasa

Nabi Daud alaihissalam.
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Lalu hadits ini akan disebutkan kembali dalam kitab shiyam
(puasa) disertai tambahan, seperti sabdanya, "sesungguhnya bagi
matamu ada hak atosmu." Dalam riwayat lain, "Sesungguhnya bagi
tamumu ada hak atosmu."

Pelaiaran vang dapat diambil

l. Boleh mengabarkan atau memberitahukan kebaikan yang akan

dilakukan.

2. Seorang pemimpin harus memperhatikan keadaan

masyarakatnya, serta mengaj arkan kemaslahatan mereka.

3. Bolehnya menyebutkan landasan hukum bagi seseorang yang
mengerti hal itu.

4. Mengutamakan yang wajib daripada yang sunah dalam
beribadah.

5. Membebani diri melebihi kemampuan akan menyebabkan
ketidak sempurn:um dalam beribadah.

6. Anjuran untuk beribadah terus-menerus, karena meski Nabi
SAW tidak menyukai sikap Abdullah yang berlebihan, namun
beliau SAW tetap memberi motivasi agar berlaku sedang.

Seakan-akan beliau SAW mengatakan kepadanya, "Janganlah
kesibukanmu dalam memenuhi hak-hak yang disebutkan itu
menyebabkanmu menyia-nyiakan hak ibadah serta
meninggalkan ibadah-ibadah sunah."
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21. Keutameen Orang yang Terbangun Di Malam Hari Lalu
Melaksanakan Shalat

i'.,G u:Ju Pt y urt i-, C'* -U'/;;G'*
'r^:, 'l\At di il;rr 'i d '*.i "l it*r lirr yt ot'l :Jw $st

;1 itt,lirr U 4t:.ir ir;;l" j ^n';J;it ,\x |? ,.y *
i'n"zr -v,\i- ,).ry,ftir ,j6 i yrro\;irr'J?ri

.'^$b+,kjT; oy

1154. Dari Ubadah bin Shamith, dari Nabi SAW, beliau

bersaMa, "Barangsiapa terbangun di malam hari lalu mengucapknn

'Tidak ada sembahan yang sesungguhnya lcecuali Allah semata, tiada

sehttu bagi-Nya- Bagi-Nya ksrojaan dan untuk-Nya segala puiian,

dan Dia berhtosa atas segala sesuotu. Segala puii bagi Allah dan

Maha Suci Allah, ttdak ada sembahan sesungguhnya selain Alloh.

Allah Maha Besm. dan tidak Ada drya serto kehtatan kecuali dengan

pertolongon Allah', kcmudian ia mengucapkan 'Ya Allah ampunilah

aht (atau ia berdoa)', nisccya akan dilrabullan untuknya. Apabila ia

wudhu, niscaya diterima shalatnya."

ltJj.;?x_;i* €F.;i* h ui,;;; J *
i yt,vu+ *.t:5,'Jtlr E eil\*3 *';u, i2

:Ltj,

tbL o-;!t'J,'JjV'g*rtty 'J.tK * frt J';:rti1')
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Jt: tt 6 jr' &t * 6^4t etri

^i(i:p iL , Jt; i;-JI).L'

to
.N
_=11;r1,Jl

1155. Dari Abu Hurairah RA -di saat ia menceritakan tentang

kisahnya- dan ia menyebut Rasulullah SAW, "Sesungguhnya seorang

saudara kalian tidaklah mengucapkan perkataan batil (maksud beliau

adalah Abdullah bin Rawahah):

Don di ontara kita ada Rasulullah membacakon kitab-Nya,

apab il a faj ar t e I ah menyings ing.

Ia memperlihatkon kepada kami petunjuk setelah kpsesatan,

maka hati knmi yakin bahwa apa yang dikatakannya akan
terjadi.

Di malam hari ia jauh dari tempat tidurnya,

di saat orang-orang musyrik asyik dalam tidurnya."

y ,b *ri, ,Js t:#L alr *it ; it ,r
ekr.,ft ;K ip\Pqy,ok *,
JL, er6'*',tlt stri ;6t #t'Jk Ui:.D l\,

.^t ttr; tj I ,,:ut

1156. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Aku bermimpi pada

masa Nabi SAW seakan-akan di tanganku ada sepotong sutera, dan

seakan-akan aku tidak menginginkan suatu tempat di surga melainkan
ia membawaku terbang ke sana. Aku juga melihat seakan-akan dua

sosok mendatangiku dan hendak membawaku ke neraka. Lalu

t/.t t , ,- t
dl rJl-;.g or 4-r

J

i ;(,

* itt i;'3ttv:-

-rvrlF l
Ur *(n ,$t
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keduanya ditemui oleh malaikat yang lain seraya berkata, 'Janganlah

takut, lepaskanlah dia'."

U,,se Ge/lsal. * t y rt, * 4t *'* :.'!.i

,K .,ytt,F" ok'; yt:,* tr"st?.,*j * *t ,a
,ytiJ;,-rtt q'^1tt*

I157. Maka Hafshatr menceritakan kepada Nabi SAW salah satu

dari kedua mimpiku, akhimya Nabi SAW bersabda, "Sebaik-baik loki-

laki adaloh Abdullah apabila is shalat di malam hari." Maka,

Abdullah RA senantiasa shalat di malam hari.

q6,qsiSt *i y ilt * 4t e t':"r.0)7\ tj6's

u:ri ,p: y il, t:" Utiw ;rfit F ;n *ttt a(ur

i6:;i, A|"3 ok';t ,,,t'1\r pt e-Gr; lu{U'il,

.7rr\t .-*st

1158. Mereka senantiasa menceritakan mimpi-mimpi mereka

kepada Nabi SAW, dan pada saat itu -di malam ketujuh pada sepuluh

terakhir (bulan Ramadhan| Nabi SAW bersabda, "Aku melihat

mimpi-mimpi kalian telah menyatu pada sepuluh yang terokhir.

Borangsiapa ingin mendapatlcannya, malra hendaklah ia

mendapatkanrrya pada sepuluh yang terakhir."

@:
(Bab keutamaan orang yang terbangun di malam hari lalu ia

sholot) Dalam Y'rtab Al Muhlam dikatakan, bahwa makna lafazlr, 365

adalatr berteriak. Juga bermakna begadang serta membalikkan diri di
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tempat tidur pada malam hari disertai dengan ucapan (berkata-kata).

Sementara Tsa'lab mengatakan, bahwa telah terjadi perbedaan

pendapat mengenai makna kata ta'aarra. Sebagian mengatakan
terjaga dan berbicara, sebagian lagi mengartikan mengetahui (sadar),

dan yang lainnya mengartikan menggumam. Sedangkan kebanyakan
ulama mengatakan bahwa lafazh to'aarua berarti bangun disertai
suara.

Ibnu At-Tin berkata, "Konteks lahiriah hadits menyatakan

bahwa lafazh ]6i bermakna bangun. Sebab beliau SAW bersabda,

'Barangsiapa yang terbangun dan mengucapknn ', Di sini beliau SAW
menyebutkan kata 'mengucapkan' setelah lafazh 'ta'aorra'. Ada
kemungkinanhuruf fo'pada lafazh .ri:oi -"*pakan penafsiran suara

yang dikeluarkan oleh orang yang baru bangun, sebab terkadang
seseorang mengeluarkan suara namun bukan dzikir kepada Allah.
Maka beliau rnengkhususkan keutamaan di atas bagi mereka yang
mengeluarkan suara dengan dzikir kepada Allah swr. Inilah rahasia

sehingga menggunakan lafazh to'aarro (16i), aan bukan istaiqazha

1-UiBrl atau intabaha(41).Hanya saja hal ini dapat dilakukan oleh

mereka yang telah terbiasa dengan dzikir hingga terbayang terus
dalam hatinya, baik saat tidur maupun terjaga. Maka, orang yang
memiliki sifat demikian diberi kemuliaan dengan dikabulkan doanya
dan diterima shalatnya.

ltlJt 'i!1 i:,fiiir ij (Bagi-Nya kerajaan dan untuk-Nya segala

pujian). Ali bin Al Madini meriwayatkan dari Al Walid dengan

tambahan lafazh,'r4" 4 (Me n ghi dupkan dan m e m at i kan). Riwayat

ini dinukil oleh Abu Nu'aim dalam biografi Umari bin Hani' dalam
kitab Al Hilyah melalui dua jalur.

Ur ot;)t !. ):;1, (segala puji bagi Attah dan Maha Suci

Allah). Dalam riwayat Karimah terdapat tambahan, ar lt iit lj (Dan

tidak ada sembahan sesungguhnya selain Allah). Demikian pula yang
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terdapat dalam riwayat Al Ismaili, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu

Majah dan Abu Nu'aim dalam kitab Al Hilyah. Tidak ada perbedaan

dalam riwayat-riwayat Imam Buhhari dalam mendahulukan pujian

sebelum tasbih, sementara riwayat Al Ismaili menyebutkan

sebaliknya. Secara lahiriah hal itu merupakan tindakan perawi, sebab

huruf 'wqw'(dan) tidaklatr berindikasi urutan kejadian'

1t! fl il li'J? \j (dan tidak ada daya dan kelantan lrecuali

dengan pertolongan Allah). An-Nasa'i dan Ibnu Majatr serta Ibnu

Sunni memberi tambahan, #' ryt (Yang Maha Tinggi dan Maha

Agng).

-tb.t \i- ,). *r 3!r ,jri t @emuaian mengucapkan "Ya Allah

ampunilah aku", atau berdoa). Demikian riwayat ini disebutkan

dengan unsur keraguan, namun ada pula kemungkinan kata 'atau'

untuk menunjukkan macam-macamnya. Kemrrngkinan pertama

didukung oleh riwayat Al Ismaili dengan lafazir., 'P ,rj. ft'qi ,i6 "i

'i '*Li ,tbi 'jd j1 .'n (Kemudian mengucapkan "Ya Allah

Ampunilah aht" niscoya ia alcan diampuni. Atau beliau mengatakan,

"Lalu ia berdoa, maka dilrabullwn doarrya. "). Al Walid ragu-ragu

dalam menentukan mana dari kedua lafazh itu yang benar. Demikian

pula dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Majatr dengan lafazh, d i
(Diampuni baginya).Maka Al Walid berkata, 'i'6:-i 63 i6 il lltau
beliau mengatakan, "Berdoa niscaya dilcabullran doanya."). Dalam

riwayat Ali bin Al Madini dikatakan, bt't ,J'6 \f ,d. *t'q3 ,JE i
(Kemudian ia mengucapkan, "Ya Rabb, ampuniloh aku". Atau beliau

berlcata, "Kemudian berdoa..."). Tetapi dalam riwayat An-Nasa'i

hanya disebutkan bagian awalnya.

4 A; it$ @pabita berwudhu diterima shalatnya), yakni

apabila ia melakukan shalat. Dalam riwayat Abu Dzar dan Abu Al
Waqt disebu&an, ,bt 'Uj oti (Apabita ia wudhu dan shalat).
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Demikian pula yang terdapat pada riwayat Al Ismaili, hanya saja ia

menambahkan di bagian awalnya, &rA,j:t tui e*'tA'oy (Apabila

ia berteknd lalu berdiri, wudhu dan shalat). Serupa dengan ini dinukil
pula oleh Ali bin Al Madini.

Ibnu Baththal berkata, "Allah telah menjanjikan melalui lisan
Nabi-Nya bahwa siapa yang bangun tidur lalu lisannya mengesakan

Tuhannya serta tunduk kepada kerajaan-Nya, mengakui nikmat-
nikmat-Nya dan memuji-Nya seraya menyucikan Allah dari perkara
yang tidak sesuai dengan keagungan-Nya dengan mengucapkan
tasbih, tunduk kepada-Nya dengan mengucapkan takbir serta pasrah

kepada-Nya karena tidak ada daya dan kekuatannya kecuali dari
Allah, maka akan dikabulkan apabila ia berdoa, dan akan diterima
shalatnya apabila ia shalat. Untuk itu, sudah sepantasnya bagi mereka
yang mendengar hadits ini untuk meraih keberuntungan dengan
mengamalkannya serta mengikhlaskan niat kepada Allah SWT.,,

'^{)b'1 (shal atnya dit er ima). Ibnu Al Manayyar mengatakan,

bahwa konteks judul bab yang disebutkan Imam Bukhari adalah
tentang keutamaan shalat, padahal hadits yang disebutkannya adalah
tentang diterimanya shalat. sementara masalah diterimanya shalat
merupakan konsekuensi ibadah yang sah, karena diterimanya shalat
pada saat tersebut lebih diharapkan daripada waktu-waktu yang lain.
Karena besamya harapan shalat tersebut diterima, maka ia pun
memiliki keistimewaan tersendiri sehingga pantas menyandang
keutamaan.

Akan tetapi, yang nampak bahwa maksud "diterimanya shalat,,
lebih dari sekedar sahnya shalat tersebut. Dari sini maka Ad-Dawudi
mengatakan, "Barangsiapa yang kebaikannya diterima Allah, niscaya
Dia tidak akan mengadzabnya.t Karena Dia mengetahui akhir keadaan
seseorang, maka Dia tidak menerima sesuatu lalu menghapusnya

I Apa yang dikatakan oleh Ad-Dawudi kurang tepat, dan makna lahir daripada hadits-hadits
yang ada menyatakan sebaliknya. Tidak ada kemestian setelah diterimanya satu amalan
niscaya tidak akan diadzab atas keburukan-keburukan yang dilakukanny4 dimana ia
meninggal dunia dengan tetap melakukan hal itul Wailahu a,lam.
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kembali. Apabila ada jamimn amalan tidak akan dihapus, maka ia

dijamin untuk tidak diadzab.- Oleh sebab itu Al Hasan berkata, "Aku

sangat berharap bila mengetatrui batrwa Allah menerima satu sujud

yang kulakukan."

Abu Abdullah Al Firabri (perawi hadits ini dari Imam Bukhari)

berkata, "Saya biasa mengucapkan dzikil itu setiap terjaga dari tidur,

lalu saya tidur dan mimpi didatangi oleh seseorang dan membac4

'Dan merelra diberi petuniuk kcpada ucapon-ucapan yang baik''"

(Qs. Al HanQ2):24)
.a . t r-..t. tlr- - .'-.c.t .4. . lf, rL.t_.y e ,.p-'itt 'itsr ,4i i;i 6 'et 'tfi (balwasanva ia

mendengar Abu Hnrairah menceritakan kisah-kisahnyo), yakni

nasihat-nasihat yang biasa beliau sampikan kepada sahabat-

satrabatnya.

'€ eibi*i P &, e *,i;rf:6- f1 gon dia menvebut

Rasulullah SAW sesunggubrya saudara kamu) Artinya" Abu Hurairah

menyebut Rasulullah SAW, lalu menceritakan tentang sifat-sifat

beliau SAW hingga akhirnya ia menyebutkan perkataan Abdullah bin

Rawahah tentang sifatNabi SAW dalam bait-bait syairnya.

& eA;- (iauh dmi tempat tidurnya)- Ini adalatr kiasan shalat

malam. Pada bait terakhir inilah diperoleh maksud judul bab, sebab

kata ta'aarra maksudnya adalah terbangun dan membalikkan badan di

atas tempat tidur seperti yang telatr diterangkan. Seakan-akan penyair

ini mensinyalir sifat kaum mgkminin yang terangkum dalam firman

Allah SWT, "Lombung mereka iauh dari tempat tidurnya, sedang

mereka berdoa kcpada Tuh'omya dengan rasa takut dan hmap. " (Qs.

As-Sajdah(32): 16)

Pelaiaran vane dapat dirmbil

AMullah bin Rawahah memiliki kisah tersendiri sehuburgan

dengan bait-bait syair di atas. Kisatr tersebut diriwayatkan oleh Ad-
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Daruquthni melalui jalur Salamah bin Wahran dari lkrimah, ia

berkata, "Abdullah bin Rawahah sedang berbaring di samping

istrinya, lalu beliau berdiri dan menemui hamba sahaya wanita
miliknya. Lalu Ikrimah menyebutkan kisah selengkapnya dimana istri
Abdullah melihat suaminya bersama budak wanita itu, namun

Abdullah mengingkarinya. Akhimya, istri Abdullah meminta dari

suaminya agar membaca ayat Al Qur'an untuk membuktikan bahwa

suaminya tidak melakukan hubungan intim dengan budak wanita
tersebut. Hal ini dilakukan karena istri Abdullah beranggapan bahwa

orang junub itu tidak boleh membaca Al Qur'an. Maka, Abdullah bin
Rawahah mengucapkan bait-bait syair tersebut. Lalu istri Abdullah
berkata, 'Aku beriman kepada Allah dan tidak percaya pada

penglihatan mataku'. Ketika kejadian ini disampaikan kepada

Rasulullah SAW, beliau tertawa hingga tampak gigi-gigi gerahamnya

yang bagian depan."

Ibnu Baththal berkata, "Sabda beliau SAW 'sesungguhnya
saudara kamu tidak mengucapkan perkataan-perkataan batil'
memberi asumsi bahwa syair yang baik adalah terpuji sebagaimana
perkataan yang baik." Akan tetapi dalam hadits tidak ada keterangan
yang menegaskan bahwa kalimat itu adalah ucapan Rasulullah SAW.
Bahkan, secara lahiriah kalimat itu adalah perkataan Abu Hurairah.
Penjelasan mengenai hal itu akan disebutkan pada riwayat Az-Zubaidi
yang diriwayatkan secara mu'allaq. Sedangkan pembahasan

selanjutnya mengenai hadits ini akan diterangkan pada bagian syair
dalam pembatrasan tentang Al Adab.
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22. Senantiasa Melaksanakan Shalat Dua Rakaat (sunah) Fajar

*t y it:r S;'4r Jt",Uu 1P ,i:r qt u,G t
;fi:flt,;,t'r3,UG #Stt os) GA Jr"'i ,iV,

.(i3 L4L::[-'J.:-rt

1159. Dari Aisyatr RA, dia berkata 'Nabi SAW shalat Isya'

kemudian shalat delapan rakaat dan dua rakaat dengan duduk serta

dua rakaat di antara dua senum. Beliau SAW tidak pernah

meninggalkan kedua rakaat tersebut."

@:
(Bab senantiasa melahtkon shalat dua rakaat (sunah) Fajar),

yakni baik saat mukim maupun saat safar (bepergian).

,rbj (d"" shalat\ Dalam riwayat Al Kasymihani disebu&an

dengan lafazh &'i Qrcmudian shalat).Tidak ada keterangan tentang

witir, karena hal itu diterangkan dalam riwayat Al-Laits dengan

rafazh, ,|q't't ;;rs;t,rr.u q ^kti,;s ,;\ i6- of lBrttau

shalat tiga belas rakaot, sembilan ralraat dengan berdiri dan dua

ralaot dengan duduk).

;i,erlht ,fr #;: (dan &ta rakaat di antara dua seruan), yakni

di antara adzan dan qamat. Sementara dalam riwayat Al-Laits

disebutkan, ;Fri'€t P, 'u ii\ur'o\,1- ,? W'i (Kemudian

beliau mefiunggu sesaat hingga dihtmandangkan adzan pertama pada

waHu subuh lalu beliau sltalat dua rakaat). Sedangkan dalam riwayat

Imam Muslim dari Yatrya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah,

disebutkan, P,l"b i y6lii t($t ;,a ,# ,*t i/i- grtto,

SAW shalat duarakaat ringan antara adzan dan qamat shalat Subuh).
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fi.|t4b:$- *ii (beliau SAW tidakpernah meninggalknn keduo

raksat itu sama sekali). Lafazh ini dijadikan dalil bagi mereka yang

mengatakan bahwa shalat dua rakaat (sudah) fajar hukumnya wajib.

Pendapat seperti itu dinukil dari Al Hasan Al Bashri, sebagaimana

dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah dari Al Hasan dengan lafazh, tAt i:tl

,nb :id' p ,F )t c1- (Hasan Al Bashri berpendapat bahwa dua

rskaat sebelum fajar hukumnyo adalah wajib). Yang dimaksud

dengan fajar adalah shalat Subuh. Lalu dinukil oleh Al Marghiyani
pendapat yang serupa dari Abu Hanifah. Sementara dalam kitab Jami'
Al Mahbubi dari Al Hasan bin Ziyad dari Abu Hanifah dikatakan,

"Apabila kedua rakaat fajar itu dilakukan dengan duduk tanpa ada

udzur (legitimasi syar'i), niscaya dianggap tidak sah."

Kemudian sebagian ulama madzhab Syaf i --dalam madzhab

yang lama- menjadikan hadits ini sebagai dalil untuk menyatakan

bahwa shalat sunah Subuh adalah shalat sunah yang paling utama.

Imam Syaf i berkata pada madzhab yang baru, "Shalat sunah yang

paling utama adalah shalat witir." Namun sebagian pengikutnya
mengatakan, "Shalat sunah yang paling utama adalah shalat malam
(Tahajud)." Hal ini berdasarkan keterangan yang telah disebutkan
pada awal pembahasan tentang tahajud, saat menjelaskan hadits Abu
Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

23. Tidur Miring ke Kanan Setelah Melakukan Shalat Dua
Rakaat (sunah) Fajar

' ;', "oUG 
'.L

VtJa)
:, o' t

J'r'C,,b;t ,-.;i,t.,{t ob

t;t'&j y Nt* a,
;:.JtrI U;
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1160. Dari Aisyatr RA, dia berkata "Biasanya Nabi SAW

apabila selesai shalat dua rakaat fajar, maka beliau tidur miring ke

kanan."

Keterengan Hadits:

,fi, y u$ 1*tutrg kc kanan).Adapendapat yang mengatakan

batrwa hikmah tidur miring ke kanan, adalah karena jantung manusia

itu posisinya berada di sebelatr kiri. Apabila seseorang berbaring

dengan posisi miring kiri, maka ia akan terlelap dalam tidurnya.

Berbeda apabila berbaring dalam posisi miring ke kanan --{imana
posisi jantnng menggantung- maka seseoftrng tidak dapat tidur

dengan lelap. Hadits ini memberi keterangan dipertlolehkannya tidur
setelatr shalat Subuh dengan posisi miring ke kanan. Adapun sikap

Ibnu Mas'ud yang mengingkari berbaring dengan posisi terlentang

dan perkataan lbrahim An-Nakha'i yang menyatakan bahwa

perbuatan itu adalah perbuatan syetan 
-sebagaimana 

dikutip oleh

Ibnu Abi Syaibah- maka harus dipahami bahwa hadits yang

memerintahkan berbaring setelah shalat sunah Subuh tidak sampai

kepada keduanya. Sedangkan perkataan Ibnu Mas'ud sesungguhnya

hanya mengingkari pandangan yang mengharuskan tidur setelah shalat

sunatr Subuh, sebab di bagian akhir kalimatnya beliau mengatakan,

"Apabila telah salam (maka lrcdua shalat tersebut) telah terpisahkan."

Perkataan Ibnu Umar bahwa berbaring setelah shalat sunatr Subuh

termasuk bid'ah, merupakan pendapat yang syadz (ganjil), hingga

diriwayatkan batrwa beliau (Umar) memerintatrkan untuk menaburi

kerikil bagi mereka yang tidur setelah shalat sunatr Subuh. Ibnu Abi
Syaibah meriwayatkan dari Al Hasan batrwa beliau tidak menyukai

tidur setelatr shalat sunah Subuh. Akan tetapi pendapat paling kuat

adalah yang menyatakan hal tersebut disyariatkan dengan tujuan

memisahkan antara shalat sunah Subuh dengan shalat Subuh, dan

bukan disyariatkannya tidur itu sendiri seperti yang telah dijelaskan.
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24. Berbincang-bincang Setelah Shalat Dua Rakaat (Fajar) dan

Tidak Berbaring (Tidur)

os'*',
;lt;t

I 16l. Dari Aisyah RA bahwa Nabi SAW apabila selesai shalat

sunah fajar, jika aku dalam keadaan terjaga, maka beliau berbincang-

bincang denganku. Sedangkan bila tidak, maka beliau tidur miring
hingga dikumandangkan adzan untuk shalat (Subuh). "

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari mengisyaratkan dengan judul bab ini bahwa
beliau SAW tidak tidur setelah shalat sunah Subuh secara terus-
menerus. Para ulama menjadikan hujjah bahwa hal itu tidak wajib.
Mereka memahami perintah itu seperti perintah dalam hadits Abu
Hurairah yang berindikasi mustahab (disukai). Manfaatnya adalah

untuk istirahat dan memulihkan semangat untuk melakukan shalat

Subuh. Oleh sebab itu, perbuatan itu tidak disukai kecuali bagi orang
yang melakukan ibadah pada malamnya. Demikian yang ditegaskan

oleh Ibnu Al Arabi. Pendapat ini didukung oleh riwayat yang dinukil
oleh Abdurrazzaqbahwa Aisyah mengatakan, iu, & 'Ct q:LA"'d

U"p q ,+1A os ,K't ,y. &t & lsnturgguhnya Nabi sAW

berbaring bukon sebagai Sunnah, akan tetapi beliau SAW mengisi

malamnya dengan ibadah, maka beliau SAW beristirahat). Dalam
sanad hadits ini terdapat seorang perawi yang tidak disebutkan

namanya.

Ada pula yang mengatakan bahwa faidah perbuatan ini adalah

untuk memisahkan antara shalat Qabliyah Subuh dengan shalat

Subuh. Berdasarkan pendapat ini, maka perbuatan tersebut tidak
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I
khusus bagi orang tertentu. Bertitik tolak dari ini Imam Syaf i
berkata, "Sunah (anjuran itu) berlaku pada semua perbuatan yang

dapat memisahkan antara shalat Qabliyah Subuh dengan shalat Subuh,

seperti berjalan, berbicara dan lain sebagainya." Demikian yang

diceritakan Al Baihaqi. Sementara An-Nawawi berkata, "Pendapat

paling tepat adalah, perbuatan tersebut termasuk sunnah berdasarkan

makna lahiriah hadits Abu Hurairah." Sementara Abu Hurairah

sebagai perawi hadits itu telah mengatakan, sesungguhnya

memisahkan antara shalat Qabliyah Subuh dengan shalat Subuh

dengan cara berjalan menuju masjid tidaklah mencukupi.

Sehubungan dengan masalah ini, Ibnu Hazm mengeluarkan
pandangan yang ekstrim, dimana ia menyatakan bahwa tidur setelah

melakukan shalat Qabliyah Subuh hukumnya wajib. Lalu beliau
menjadikan hal tersebut sebagai syarat sahnya shalat Subuh. Para

ulama sesudahnya membantah pandangan ini, hingga sebagian ulama
seperti Ibnu Taimiyah serta orang-orang yang sepaham dengannya

meragukan ke-shahih-an hadits tersebut, karena Abdurrahman bin
Ziyad telah menyendiri dalam meriwayatkan hadits itu, sementara

keakuratan hafalan beliau diragukan. Namun, yang benar hadits

tersebut dapat dijadikan hujjah.

Ulama yang berpandangan bahwa tujuan tidur setelah shalat

Qabliyah Subuh adalah untuk memisahkan antara shalat sunah

Qabliyah Subuh dengan shalat Subuh mereka tidak membatasinya

dengan posisi miring ke kanan.

Perintatr untuk tidur tersebut harus dipahami dalam konteks
sunah, sebagaimana akan diterangkan pada bab sesudahnya. Sebagian

ulama salaf mengatakan bahwa perbuatan itu hanya disukai bila
dilakukan di rumah, tidak di masjid. Pendapat ini dinukil langsung

dari Ibnu Umar. Lalu pendapat itu didukung oleh sebagian syaikh
kami dengan alasan tidak pernah dinukil bahwa Nabi SAW
melakukan hal itu di masjid, sementara telah dinukil riwayat yang

shahih dari Ibnu Umar bahwa ia menaburkan kerikil kepada mereka
yang melakukannya di masjid, seperti dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah.
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'6i*r 1, C:b (betiau berbincang-bincang denganku. Jika

tidak, maka beliau tidur miring). Secara lahiriah, apabila beliau SAW
berbaring, maka tidak berbincang-bincang. Sedangkan bila beliau
SAW berbincang-bincang, maka tidak berbaring. Makna inilah yang

menjadi kecenderungan Imam Bukhari seperti tersirat pada judul bab.

Demikian pula judul yang diberikan oleh Ibnu Khuzaimah, dimana ia
berkata, "Rukhshah (keringanan) untuk tidak berbaring setelah shalat

sunah dua rakaat fajar." Namun pendapat ini nampak bertentangan
dengan riwayat yang dinukil Imam Ahmad dari Abdunahman Al
Mahdi, dari Malik, dari Abu An-Nadlr, "Beliau SALIr biasa shalat
malam, apabila telah selesai melakukan shalat beliau SAI( tidur
miring. Jika aku (Aisyah) tidak tidur, maks beliau berbincang-
bincang denganku. Sedangkan bila aku tidur, maks beliau pun tidur
hingga muadzin datang kepadanya." Dari sini dapat dikatakan bahwa
beliau SAW berbincang-bincang dengan Aisyah dalam segala
keadaan; baik saat beliau SAW berbaring maupun tidak. Namun perlu
diketahui bahwa yang dimaksud oleh Aisyah dengan perkataannya
"Beliau pun tidur" adalah berbaring. Hal ini dijelaskan oleh riwayat
yang disebutkan oleh Imam Bukhari sebelum pembahasan tahajud
melalui iwayat Malik dari Abu An-Nadhr dan Abdullah bin yazid,
keduanya sama-sama menukil dari Abu Salamah dengan lafazh, b$
'€&t.a,s *'0, ,et:bs &'c;;? ptpatita aku (Aisyah) datam

keadaan terjaga (tidak tidur), maka beliau SAIIr berbincang-bincang
denganku. Sedangkan apabila aku tidur, makn beliau pun tidur
miring).

,tt't" rF (hingga dilatmandangkan adzan) Tindakan Nabi SAW

yang berbincang-bincang dengan Aisyah dan tidak tidur setelah shalat

Qabliyatr Subuh tidak mustaftaD (disukai). Akan tetapi pendapat ini
dibantah dengan mengatakan bahwa sikap Nabi SAW yang sesekali
meninggalkan perbuatan tersebut tidak menunjukkan bahwa perbuatan
itu tidak mustahab, bahkan sikap Nabi SAW itu menunjukkan
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perbuatan tersebut tidak wajib, seperti disebutkan pada bagian awal

bab ini.

. Catatan

Telah disebutkan pada pembahasan tentang witir dari hadits

Ibnu Abbas bahwa waktu tidur Nabi SAW adalah setelah shalat Witir
sebelum shalat Fajar (Subuh). Namun hal itu tidaklah bertentangan

dengan hadits Aisyah RA, sebab yang dimaksudkan dalam hadits Ibnu

Abbas adalah tidurnya beliau SAW antara shalat Witir dengan shalat

Subuh. Maksimal hadits Ibnu Abbas menerangkan bahwa beliau SAW

tidak tidur antara shalat Qabliyah Subuh dengan shalat Subuh. Maka,

ini dapat dijadikan dalil bahwa perbuatan itu tidak wajib.

Adapun riwayat yang dinukil Imam Muslim melalui jalur Malik
dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa beliau SAW berbaring

setelah shalat witir telah diselisihi oleh murid-murid Imam Zuhri,
dimana mereka menyebutkan bahwa Nabi SAW berbaring setelah

shalat Qabliyah Subuh. Inilah riwayat yang lebih autentik. Hanya saja

orang yang menjadikannya sebagai dalil bahwa tidur setelah shalat

Qabliyah Subuh bukan perbuatan yang mustahab, mereka telah

mengalami kekeliruan . lilallahu A'lom.

26. Berbincang-Bincang Setelah Shalat (Sunah) Dua Rakaat X'ajar

Je os'S's
'ot; ,:o$, ii

1168. Dari Aisyah RA bahwa Nabi SAW biasa shalat dua

rakaat. Apabila aku tidak tidur, maka beliau berbincang-bincang

denganku. Jika tidak, maka beliau tidur. Aku berkata kepada Suffan,
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"sesungguhnya sebagian mereka meriwayatkan dengan lafazh, 'Dua

rakaat fajar'." Suffan berkata, "Itulah yang dimaksud."

Keteransan Hadits:

Imam Bukhari kembali mengulangi hadits yang telah disebutkan

pada bab sebelumnya, adapun lafazhnya, ,* t ;t;- og (Biasa shalat

dua rakaat). Sedangkan di akhir hadits dikatakan, '# Lf i[LJ tii
.!rs eL ,i'A ia ;A {t :-:i- (Aku berkata kepada Sufyan,

"Sesungguhnya sebagian mereka meriwayatkan dengan lofazh, 'Dua

rokaat faj ar'. " Sufuan berkata, " Itulah yang dimal<sud.").

Orang yang mengucapkan kalimat "Aku berkata kepada

Sufyon", adalah Ali bin Al Madini (guru Imam Bukhari dalam riwayat
ini). Yang dia maksud dengan "sebagian mereka" adalah Imam Malik.
Demikianlah yang diriwayatkan Ad-Daruquthni melalui jalur Bisyr
bin Umar dari Malik, bahwasanya ia bertanya kepadanya tentang

seseorang yang berbincang-bincang setelah terbit fajar, maka ia pun

menceritakan kepadaku riwayat dari Salim. Lalu ia menyebutkan

riwayat secara lengkap. Kemudian Ibnu Khuzaimah j.rga

meriwayatkan dari Sa'id bin Abdurrahman Al Makhzumi, dari Ibnu

Uyainatr dengan lafa^, Pt ,g't k'og (Beliau biasa shalat dua

rakaatfajar).

Riwayat ini dijadikan dalil bolehnya berbincang-bincang antara

shalat dua rakaat (sunah) fajar (shalat Qabliyah Subuh) dengan shalat

Subuh, berbeda dengan pendapat sebagian orang yang memakruhkan

perbuatan ini, seperti dinukil oleh Ibnu Abi syaibah dari Ibnu Mas'ud.

Akan tetapi keautentikannya masih diragukan. Lalu Ibnu Abi Syaibah

menukil pula pendapat tersebut dengan jalur shahih dari Ibrahim dan

Abi Sya'tsa' dan lainnya.
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27. Senantiasa Memelihara Dua Rakaat Fajar, dan Orang yang

Menamakannya Sebagai Perbuatan Sunah (Tathaww u )

*
-"*i 

J'tfit ,1iA
:Uv r$i.

4 t /. ,c
l.r-aL'i a;".

*jYfi'* U',fr'j dJt qp z*.G

.f-tt'#r *
1169. Dari Aisyah RA, dia berkata, 'Nabi SAW tidak pemah

memberi perhatian terhadap amalan-amalan sunah, sebagaimana

besarnya perhatian beliau terhadap dua rakaat (sunah) fajar."

Keterangan Hadits:

Lafazh yang terdapat pada hadits di bab ini adalah nawafil.

Adapun pemakaian lafazh tathswwu' pada judul bab mengisyaratkan

bahwa lafazh ini dinukil dari jalur periwayatan yang lain. Dalam

riwayat Abu Ashim dari Ibnu Juraij yang dikutip oleh Al Baihaqi

disebutkan, "Aku berkata kepada Atha', apakah dua rakaat fajar itu

wajib atau hanya tathawwu' (amalan sunah)?" Maka beliau

menjawab, "Ubaid bin Umair telah menceritakan kepadaku... lalu

beliau menyebutkannya."

Diriwayatkan pula melalui jalur lain dari Aisyah RA penamaan

shalat dua rakaat fajar sebagai tathowwa'. Dalam riwayat Imam

Muslim melalui jalur Abdullah bin Syaqiq disebutkan, "Aku bertanya

kepada Aisyah tentang tathawwu'(amalan sunah) Nabi SAW..." lalu

disebutkan hadits seperti di atas, di dalamnya terdapat perkataan

"Apabila telah terbit fajar, beliau biasa shalat dua rakoat".
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*:qert'

28. Apa yang Dibaca Pada Dua Rakaat (Sunah) Fajar

-u fit
;*; *r.iu\t4;

1170. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW biasa

shalat di malam hari tiga belas rakaat. Kemudian apabila mendengar

suara adzan Subuh, beliau shalat dua rakaat yang ringan."

'-rk" *i y rtt *'nlr orr ,'as Wb rtt o1: ^--.G *
.7q'?r,r;# l;l ;\e ,r:r r* "J:';:,i' ;xs'
ll7l. Dari Aisyah RA, dia berkata, 'Nabi SAW biasa

meringankan shalat dua rakaat sebelum shalat Subuh, hingga aku
mengatakan, 'Apakah ia membaca Ummul Kitab (Al Faatihah)'."

Keteransan Hadits:

,k; ?* cr* lt4o belas rakaat). Lafazh ini berbeda dengan

lafazh dalam riwayat yang telah disebutkan dari Abu Salamah, dari

Aisyatr, i;s ,s:bt ,P $-i"'fiJ-'f (Nabi SAt( tidak pernah melebihkan

dari sebelas rakaat). Cara memadukan kedua versi ini telah dijelaskan
pada tempat tersebut.

,# (Yang ringan) Al Ismaili berkata, "seharusnya judul bab

ini adalah 'Melakukan Dua Rakaat Fajar dengan ringan." Saya (Ibnu

Hajar) katakan, bahwa judul bab yang disebutkan Imam Bukhari juga

memiliki legitimasi yang sangat kuat, yakni beliau mengisyaratkan

adanya perbedaan dimana sebagian orang mengklaim tidak ada bacaan
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apapun pada dua rakaat fajar. Pendapat ini telah dinukil dari Abu
Bakar Al Asham dan Ibrahim bin Aliyah. Makq Imam Bukhari
menegaskan keharusan untuk membaca dalam shalat tersebut.

Apabila dikatakan "shalat ringan", seakan-akan maksudnya
adalah membaca surah Al Faatihah saja dengan cepat, atau membaca
surah Al Faatilah dan surah lain dengan kadar yang sangat minim
(pendek). Imam Bukhari cukup menyebutkan hadits Aisyah di atas,

karena beliau tidak menemukan hadits yang sesuai dengan kriteria
yang ditetapkannya sehubungan dengan penetapan bacaan pada shalat
dua rakaat fajar, dan kami akan menyitir riwayat berkenaan
dengannya pada pembahasan selanjutnya.

Para ulama berbeda pendapat tentang hikmah dilakukannya
shalat dua rakaat fuj* dengan ringan (tidak lama). Sebagian
mengatakan agar dapat melaksanakan shalat Subuh pada awal
waktunya, pendapat ini yang dibenarkan oleh Al Qurthubi. Sebagian
lagi mengatakan, hikmahnya adalah untuk membuka shalat siang
dengan dua rakaat yang ringan sebagaimana yang dilakukan pada
shalat malam, dan agar seseorang melaksanakan shalat fardhu atau
keutamaan lainnya dengan penuh semangat dan persiapan.

:4' ?\ i,i g @pakoh ia membaca [Jmmut Kitab). Dalam

riwayat Al Hamawi disebu&an, !1?t iL, CU**uf eur'an).Lalu Imam

Malik menambahkan lafazh, Iil@taukah tidak)?

Catatan

Imam Bukhari telah menyebutkan maton (materi) hadits yang
berasal dari Yahya bin Sa'id. Adapun latazlr, Syu'bah telah dikutip
oleh Imam Ahmad melalui jalur Muhammad bin Ja'far (guru Imam
Bukhari) dalam riwayat ini, dengan lafazh, i ji ,t'i ,p *;irr'iI, ttl
y4' yy, q."i'f ,iii ,,#k, \ ,p_ (Apabita fajar terbit,

beliau sAll shalat dua rakaat, atau belimt tidak shalat kccuali dua
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rakaat Aka berluta, "Beliau tidak membaca faatihatul kitaab [Al
FaatihahJ pada kedua ralaat itu.")

Demikian pula Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur

Mu'adz dari Syu'bah, akan tetapi tidak disebutkan perkataan, t \1

,* t ll,P (Atau beliau tidak shalat kecuali dua rakaat).

Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur Yahya Al Qaththan

dari Syu'bah dengan tafazh, |y ,ije # ) :Ji,F- I -i,jilt g ts1. os

t:{' 
-V+,qi|lnutanyo apabilafaiar telah terbit, beliau ridak

shalat kecuali dua rakaat. Mal<a saya berkata, "Apakah beliau

memb ac a faatihatul kitaab (Al Faatifuah) p ada ke duany a?").

Riwayat-riwayat ini telah dijadikan pegangan oleh mereka yang

berpendapat tidak ada bacaan pada dua rakaat fajar (shalat sunah

Qabliyah Subuh). Akan tetapi pendapat ini dikritik berdasarkan

riwayat-riwayat yang akan disebutkan.

Imam Al Qurthubi berkata, "Hadits ini tidaklah bermakna

bahwa Aisyah ragu apakah Nabi SAW membaca Al Faatihah pada

kedua rakaat itu atau tidak. Tetapi maknanya adalah bahwa kebiasaan

beliau SAW memperpanjang shalat-shalat sunah. Maka ketika beliau
SAW melakukan dua rakaat fajar dengan ringan, seakan-akan tidak

ada bacaan padanya dalam shalat itu apabila dibandingkan dengan

shalat-shalat sunatr yang lain."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Penyebutan Ummul Qur'an (Al
Faatibah) secara spesifik memberi asumsi bahwa beliau SAW
senantiasa membaca suratr tersebut pada shalat-shalat yang lain." Ibnu

Majah meriwayatkan dengan sanad yang akurat dari Abdullah bin

Syaqiq, dari Aisyah, dia berkata , & Pt y Xo' up )itr S'tl't o€

,efi u- ,y :fil ;S) egjtri- ostltlt e,d:fr. 0G1 lir ,F f't
't;i ht 'l Si oiTr<ir (Nabi SAW biasa shalat dua rakaat sebelum

(shalat) fajor (Subuh), dan beliau bersobda, "Sebaik-baik surah yang
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dibaca pada dua rakaat faja, adalsh Qul yaa ayyuhal kaaJiruun dan

Qul huwallahu ahad.").

Dalam riwayat Ibnu Abi. Syaibah melalui jalur Muhammad bin

Sirin dari Aisyah, \rq. tA Og (Biasanya beliau SAIA membaca

pada dua rakaat shalat (sunah) fajar kedua surah tersebut)-

Sementara dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Abu Hurairah, r-p

$rq. (beliau SAW membaca pada shalat dua rakaat fajar kedua

surah itu). Dalam riwayat Imam Tirmidzi dan An-Nasa'i dari hadits

Ibnu Umar dikatakan, 9rq|{'093,:P'Pi y ht & C,'&;
(Aku mendampingi Nabi SAW selama sebulan, maka beliau membaca

kedua suroh itu pada kedua rakaat fajar). Kemudian Imam Tirmidzi

menukil pula riwayat senada dari hadits Ibnu Mas'ud, namun tanpa

ada pembatasan surah tertentu. Demikian pula riwayat AlBazzar dari

Anas. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Hibban dari Jabir terdapat

keterangan yang mengindikasikan anjuran membaca kedua surah itu

pada shalat dua rakaat (sunah) fajar.

Sebagian ulama mengatakan bahwa bacaan pada dua rakaat fajar

tidak lebih daripada Ummul Qur'an (surah Al Faatibah), dan ini

adalah perkataan Imam Malik. Sementara dalam kitab Al Btmaithi

dinukil dari Imam Syaf i bahwa beliau menyukai membaca kedua

surah yang disebutkan di atas serta Al Faatibah sebagai pengamalan

hadits tersebut. Inilah pendapat mayoritas ulama. Mereka mengatakan

bahwa makna perkataan Aisyah "Apakah beliau membaca ummul

Qur'an pada kedua rakaat itu?", yakni apakah membaca surah Al
Faatihah saja ataukah ditambah dengan surah lainnya. Hal ini
disebabkan oleh singkatnya bacaan beliau SAW pada kedua rakaat itu.

Sementara kebiasaan beliau SAW adalatr membaca Al Qur'an dengan

tartil (sesuai hukum-hukum tajwid) hingga satu surah melebihi

panjangnya surah terpanjang dalam Al Qur'an, seperti dijelaskan

dalam pembahasan yang lalu.
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Sebagian ulama berpendapat bahwa bacaan pada dua rakaat

fajar harus panjang. Ini merupakan pendapat kebanyakan ulama
madzhab Hanafi dan dinukil pula dari An-Nakha'i. Al Baihaqi
menyebutkan satu hadits mengenai hal itu secara marfu' di antara

hadits-hadits mursal Sa'id bin Jubair. Namun dalam sanad-nya
terdapat seorang perawi yang tidak disebutkan namanya. Kemudian
ulama yang lain mengatakan bahwa bacaan pada shalat dua rakaat

fajar itu khusus bagi mereka yang tidak membaca saat shalat malam.

Oleh sebab itu, ia menutupinya dengan bacaan pada shalat sunah fajar.
Pendapat ini telah dinukil dari Abu Hanifah, sebagaimana

diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang shahih dari
Al Hasan Al Bashri.

Sebagian ulama berdalil dengan hadits di atas untuk menyatakan
bahwa bacaan pada dua rakaat fajar dibaca dengan jahr (keras).

Namun hadits di atas tidaklah mendukung pandangan ini, karena ada
kemungkinan surah yang dibaca pada shalat dua rakaat fajar diketahui
karena kebiasaan Nabi SAW yang memperdengarkan sebagian ayat
dari surah yang dibacanya, sebagaimana telah disebutkan pada
pembahasan tentang sifat shalat Nabi SAW dari hadits Abu eatadah
tentang shalat Zhuhur, ttt?i iflr ry- (Beliau SAW sesepali

memperdengarkan [bacaanJ ayat kepada kami). Bahkan pendapat
yang menyatakan membacanya dengan sirr (pelan) didukung oleh
riwayat Ibnu Sirin sehubungan dengan hadits di atas, eirlr V*l.ti
(Beliau membaca sirr (pelan) pada kedua rakaat itu).Nwayat ini di-
shahih-kan oleh Ibnu Abdil Barr.

Hadits-hadits tersebut dijadikan dalil tidak adanya keharusan
membaca surah Al Faatilatr pada shalat sunah Qabliyatr Subuh,
karena ia tidak disebutkan bersama surah Al Kaafiruun dan suratr Al
Ikhlas. Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas bahwa
beliau SAW biasa membaca pada dua rakaat fajar firman Allah dalam

surah Al Baqarah ayat 136, i! t'LT rjj lXatalranlah kami beriman

kcpada Allah)". Sedangkan pada rakaat kedua membaca ayat yang
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terdapat pada surah Aali Imraan, ayat 64yaitu jl tit;i elrJJr *i U'S

'&" Q. :ri US? lXaraknnlah, "Hai ahti kitab, marilah fterpegang)

kepada suatu knlimqt (ketetapan) yang tidak ada perselisihqn antara

kami dan kamu.") Tapi pendapat ini dapat dijawab dengan

mengatakan bahwa beliau SAW tidak memerintahkan langsung

membaca Al Faatihah pada kedua rakaat fajar, karena persoalan itu
sudah diketahui secara umum. Hal ini diindikasikan oleh perkataan

Aisyah, f) if ii6ir f;1 6tii | (,4ku tidak tahu apakah ia membaca Al

Faatifoah pada kedua rakaat itu atau tidak membacanya), dimana hal

ini membuktikan bahwa telah menjadi ketetapan di antara mereka

untuk membaca surah Al Faatihah dalam shalat. Wallahu a'lam.

Catatan

Keenam bab yang berhubungan dengan dua rakaat shalat

(sunah) fajar telah disebutkan dalam kebanyakan sumber dengan

disisipi oleh bab yang akan disebutkan, yaitu bab keterangan tentang

shalat sunah dua rakaat-dua rakaat. Akan tetapi yang benar adalah

yang terdapat pada sebagian sumber yang menyebutkan di bagian

akhir keenam bab tersebut.

Ibnu Rasyid mengatakan, nampaknya hal itu terjadi akibat

tindakan sebagian perawi naskah Shahih Bukhari, mereka

memasukkan satu bab pada bab yang lainnya. Indikasi ke arah itu
dapat diketahui dari sikap Imam Bukhari yang menyebutkan bab

"Berbincang-bincang Setelah Shalat Dua Rakaat Fajar" setelah bab

ini, seakan-akan menjelaskan hadits yang beliau sebutkan di bawah

bab "Orang yang Berbincang-bincang Setelah Dua Rakaat", karena

yang dimaksud dengan kedua rakaat ini adalah shalat dua rakaat

(sunah) fajar. Dengan demikian, jelaslah faidah pengulangan hadits.

Hanya saja Imam Bukhari memasukkan shalat dua rakaat

(sunah) fajar dalam pembahasan shalat Tahajud, karena waktunya

yang sangat dekat dengan waktu shalat Tahajud. Sebagaimana
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disebutkan bahwa shalat Maghrib merupakan witir siang, padahal

menurut pandangan yang benar bahwa shalat Maghrib masuk kategori
shalat malam sebagaimana shalat Subuh termasuk shalat siang
menurut syara'. Wallahu a'lam.

25. Shalat Sunah Dua Rakaat-Dua Rakaat

"U;Itt"{*'t 
:.t i /rc3 ,ftt'r; er?, )k'* u.i ;i:

z zl

i<a *rii r; ,'sra<!t * U ;;- Ju', 'e rtt n,
,6, q f,,F q o;&,t1 rb"r't

Hal demikian disebutkan dari Ammar, Abu Dzar, Anas, Jabir
bin Zud,Ikimah dan Zuhri radhiyallahu anhum. Yahya bin Sa,id Al
Anshari berkata *Aku tidak pernah menjumpai salah seorang ahli
fikih di negeri kami melainkan mereka salam setiap dua rakaat shalat
siang."

"Ut ;-, ,$t Jyt rsts :Jtt tli:" ilt q, yt * / 1e *
qi,rr,t*_K et );\i €irry)' ti:.k *'r y
,?/' ? i ers, €,i1 i\r,fLi'l 't\,:Jrr; lr_at

q ,rfi-,ii $)*r'!: f'r'e.J-. l):*i jt, At ;le.';
.7A, 1>''uit *i'tt *t:;f ti'ry'lJ;y #t'd)>i
qlf atG, ,t*3 q: € d.'," )\i r* ol'{* S'o1'"6ist

.y J.!:6 i ,J.i$, ,*p.ir!iu -gi;,s;i bG J$'sl-

\i- sfi'9a3 evj e q.,t.';, y\r t*Li lr'A ;:{;
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'.At d.r{itt,e qfrt,?f;,u -9it,sri,Fa q.JG

.'^-g ,.*-j iJv *. *'ri "i ,og'+
I162. Dari Jabir bin Abdulah RA, dia ;;,"Rasulullah SAw

biasa mengajari kami istikharah (menyerahkan pilihan) dalam

berbagai persoalan, sebagaimana beliau mengajari kami surah dalam

Al Qur'an." Beliau SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara

kalian berkeinginan melakuftan suatu uruson, maka hendaklah ia

shalat dua raksat selain shalat fardhu. Kemudian mengucapkan,'Ya

Atlah sesungguhnya aku memohon pilihan dari-Mu dengan ilmu-Mu,

memohon ketetopan dari-Mu dengan kekuatan-Mu, dan aku meminta

kepada-Mu dari karunia-Mu yang agung. Sesungguhnya Engkau

berkuasa dan aku tidak berlatasa, Engkau mengetahui dan aku tidak

mengetahui, dan Engkau Maha Mengetahui perknra yang ghaib. Yo

Allah, jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini baik bagiku dalam

perkara dunia dan kehidupanku serta akhir daripada urusanku -atau
beliau mengatakan: Urusonku yang selmrang dan yong akan datang-

malra tetapkanlah ia untukku dan mudahkanlah ia bagiku, kemudian

berlrahilah alat padanya. Jile Engkou mengetahui bahwa uruson ini

buruk bagiku dalam perkara dunia dan kehiduponku serta akhir

daripada urusanku -atou beliau mengataknn: Urusanku yang

sekorang dan yang akan datang- maka palingkanlah ia dariku dan

palingkan aku dorinya. Dan, tetapkanlah untukku kebaikan di mana

saja. Kemudian jadikanlah aku ridha padanya'. " Beliau mengatakan,

" Lalu (hendalotya ia) menyebutknn kebutuhannya. "

frt .uUt,:io:J$'& isr uir'ert;\rU: ."t',rt *iV
,#s)'P- e'*.;--'.)"'t^3lt'€;;i'S;; tiy *'t y

I163. Dari Abu Qatadatr bin Rib'i Al Anshari RA, dia berkata,

'Nabi SAW bersabda, 'Apabila salah seorang di antara kamu masuk

masjid, malra janganlah ia dudukhingga shalat dua rakaat'."

33O _ FATEI'L BAARI



y il, Jb ltt li, tt ;- ,Jv & 
^ist or, dy i ni ,y
.--.,'"i :-" 'r:#t\ffr*',

1164. Dari Anas bin Malik RA, ia berkata, "Rasulullah SAW
shalat mengimami kami dua rakaat, kemudian beliau pergi."

ilt Jyt'{'4:"

1165. Dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata, "Aku shalat
bersama Rasulullah SAW dua rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat
sesudah Zhuhur, dua rakaat setelah Jum'at, dua rakaat setelah
Maghrib dan dua rakaat setelah Isya'."

1166. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Rasulullah
SAW bersabda saat berkhutbah,'Apabila salah seorang di antara
lralian datang sedang Imam berkhutbah -atau telah keluar (dari
rumahnya)- maka hendaklah ia shalat dua ralraat'."

t.:-n :'i ,V l; € t4b ilr uet * i,'€,i ,irk" :* *
'.iG :Ju .a1:,9J1 b; i *3 & rtt * frt J";:,-;i;
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,r;u *gr *" uu. ::0'e" i *'t y il, J:" ,)t, Jit
,',Ss r.t q *: y ilt Jt" ^It ,.-'t el J\rG- ,',i!'

#s, t2;'e" i ,ftj;!i;o 6. iJv.7irli .V
.arStr Ir e

"ut &Ut o,o'11 :'ob ist uyri;; l iu ,irr # Iie

it' *;
1167. Dari Mujahid, dia berkata, "Ibnu Umar didatangi di

rumahnya lalu dikatakan kepadanya, '[ni Rasulullah SAW telah

masuk Kaobah'." Dia berkata" "Maka aku pun datang dan kudapati

Rasulullah SAW telah keluar, dan aku dapati pula Bilal sedang berdiri

di dekat pintu. Aku berkata, 'Wahai Bilal, apakah Rasulullah SAW

shalat di dalam Ka'bah?' Dia (Bilal) menjawab, 'Benar'. Aku (Ibnu

Umar) berkata, 'Di mana?' Bilal Menjawab, 'Di antara dua tiang ini'."
Kemudian beliau SAW keluar dan shalat dua rakaat di depan Ka'bah."

Abu Abdullah (Imam Bukhari) berkata, "Abu Hurairah RA
berkata, 'Nabi SAW mewasiatkan kepadaku dua rakaat dhuha'."

Itban berkata, "Rasulullah SAW datang kepadaku bersama Abu
Bakar RA ketika matahari sudah mulai meninggi, dan kami membuat

shaf di belakang beliau, lalu beliau shalat dua rakaat."

Keteransan Hadits:

(Bab tentang shalat sunah dua rakaat-dua rakaat), yakni dalam

shalat malam dan siang hari. Ibnu Rasyid berkata, "Maksud lmam

Bukhari dengan hadits-hadits yang disebutkannya di bab ini adalah
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untuk menjelaskan bahwa makna perkataannya 'dua rakaat-dua
rakaat' adalah mengucapkan salam setiap dua rakaat."

"r^ijti 
u*t y i tv': ,r,?: \i ,lr?t )b',* u,s l:;i 6a

demikian disebutkan dari Ammar, Abu Dzar, Anas, Jabir bin Zaid,
Ilcrimah dan Zuhri). Adapun Ammar, seakan-akan Imam Bukhari
mengisyaratkan riwayat yang dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah melalui
jalur Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam dari Ammar bin Yasir, irf

,ry ,*5, # '9&jr jzi @ahwasanya dia masuk masjid lalu

shalat dua rakaat yang ringan fringkasJ, sanad-nya tergolong hasan.

Sedangkan Abu Dzar, maka seakan-akan Imam Bukhari menyitir
riwayat yang dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Malik bin
Aus dari Abu Dzar, ,F ) 6b ,_kt irtt ;ii :q$t Slt ifr

(Bahwasanya dia masuk masjid lalu mendekati tiang dan shalat di
sano dua rakaat). Sementara Anas, maka sepertinya Imam Bukhari
menyitir hadits Anas yang masyhur sehubungan dengan shalat Nabi
SAW yang mengimami mereka di rumah mereka, dimana shalat yang
dilakukan Nabi SAW saat itu adalah dua rakaat. Riwayat ini telah
disebutkan pada pembahasan tentang shaf (barisan shalat). Lalu beliau
menyebutkannya di bab ini secara ringkas. Adapun Jabir brn Zaid,
yaitu Abu Sya'tsa' Al Bashri, aku belum menemukan riwayat darinya
yang mengindikasikan pendapat seperti di atas. Mengenai Ikrimah,
telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Harami bin Umarah,

dari Abu Khaldah, dia berkata, ,;*t I 'U 
|v'3r'Jrt'z;f,e c,rij

(Aku melihat llvimah masuk masjid, lalu shalat di sana dua rakaat).
Sedangkan Zulvi, maka aku tidak menemukan riwayat dari beliau
yang mengindikasikan pendapat di atas.

?ti ;qtt (Para ahti fikih negeri kami), yakni Madinah.

Sementara beliau (Yahya bin Sa'id) telah mendapati di Madinah
sejumlah senior tabi'in seperti Sa'id bin Musayyab, sebagaimana
beliau juga sempat bertemu dengan beberapa junior sahabat seperti
Anas bin Mdik.
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Kemudian Imam Bukhari menyebutkan di bawah bab ini

delapan hadits marfu'(langsung pada Nabi SAW), erulm di antaranya

maushul (memiliki sanad lengkap) sedangkan dua di antaranya

mu'allaq (tidak memiliki sanad lengkap);

Pertama, hadits Jabir tentang shalat Istikharah, yangmana

pembahasannya akan dijelaskan pada bagian da'awat (doa-doa).

Kedua, hadits Abu Qatadah tentang shalat Tahiyat Masjid, yang

mana penjelasannya telah disebutkan pada bagian awal pembahasan

shalat.

Ketiga, hadits Anas tentang shalat Nabi SAW di rumah Ummu

Sulaim, dan penjelasarmya telah disebu&an pada pembahasan tentang

shaf.

Keempat, hadits Ibnu Umar tentang shalat sunah rawatib, dan

pembahasannya akan dijelaskan pada bab berikutnya.

Kelima, hadits Jabir tentang shalat Tahiyat Masjid ketika Imam

berkhutbah, dan penjelasannya telah dibahas pada kitab tentang shalat

Jum'at.

Keenam, hadits Ibnu Umar dari Bilal tentang shalat Nabi SAW

di dalam Ka'bah, yang penjelasannya telah dibahas pada bab-bab

tentang kiblat, dan akan dibahas kembali pada kitab tentang haji.

Ketujuh, perkataannyao'Don Abu Hurairah berkata, "Nabi SAW

mewasiatlan kepadalru dua rakaat dhuha." Ini adalah penggalan

hadits yang akan disebutkan secara lengkap pada kitab shiyam

(puasa).

Kedelapan, hadits Itban bin Malik yang merupakan bagian

hadits yang telah disebutkan, baik secara lengkap maupun ringkas. Di
antaranya pada bab "Masjid-masjid di Rumah-rumah", dan akan

disebutkan pula pada bab "Shalat Sunah Berjamaah".

Maksud Imam Bukhari menyebutkan hadits-hadits tersebut

adalah sebagai bantatran bagi mereka yang berpendapat bahwa

melaksanakan shalat sunatr di siang hari adalah empat rakaat
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sekaligus. Sementara mayoritas ulama cenderung memilih untuk
salam setiap dua rakaat shalat sunah, baik di malam maupun siang

hari. Sedangkan Abu Hanifah dan kedua muridnya mengatakan,

bahwa seseorang diberi kebebasan untuk memilih dua rakaat atau

empat rakaat sekaligus pada shalat sunah di siang hari. Lalu para

ulama menganggap makruh apabila lebih dari yang demikian itu.

Di bagian awal pembahasan witir telah dinukil tentang sebagian

orang yang berdalil dengan sabdanya "Shalat malam dua roknat"
untuk mengatakan bahwa shalat siang berbeda dengan shalat malam.
Untuk itu Ibnu Al Manayyar berkata dalam Al Hasyiyah,
"Disebutkannya malam secara khusus karena adanya shalat witir.
Maka, tidak boleh meng-qiyas-kan (menganalogikan) shalat lain
kepada shalat witir, sehingga orang yang shalat malam melakukannya
dengan jumlah rakaat yang ganjil. Oleh sebab itu, tidak ada dua kali
witir dalam sehari, adapun shalat malam selain witir dilakukan dengan
dua rakaat-dua rakaat."

Apabila sudah jelas faidah disebutkannya malam secara khusus,
maka kesimpulannya adalah, shalat sunah selain witir dilakukan dua

rakaat-dua rakaat, yang mencakup shalat malam dan siang hari.

Penutup

Bab-bab tentang tahajjud telah memuat 66 hadits. Riwayat yang
mu'allaq sejumlah l2 hadits, sedangkan yang lainnya adalah maushul.
Hadits yang diulang sejumlah 43 hadits, dan yang tidak mengalami
pengulangan sebanyak 23 hadits. Hadits-hadits ini diriwayatkan pula
oleh Imam Muslim kecuali hadits Aisyah tentang shalat malam tujuh
rakaat, sembilan rakaat dan sebelas rakaat. Begitu pula hadits Anas
yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW biasa tidak berpuasa hingga
kami mengira beliau tidak berpuasa, dan berpuasa hingga kami
mengira beliau tidak berbuka. Juga hadits Samurah tentang mimpi,
hadits Salman dan Abu Darda', hadits Ubadah "Barangsiapa yang
terjaga di malam hari", hadits Abu Hurairah sehubungan dengan syair
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Ibnu Rawatrah, dan hadits Jabir tentang shalat Istikharatr. Pada bab-

bab ini juga terdapat atsar dari sahabat maupun tabi'in yang

berjumlah 10, wallahu a'lam.

BAB-BAB TENTANG SHALAT SUNAH

29. Shalat Sunah Setelah Shalat Fardhu

*i y frt .v dt e 14- :Ju rJ-i)? frt -u, ; it *
,7ft* f*3,,iLst * f*'r,,iht,P;*
t. ?. t o,l .a1' c c

,tL)ft ijJ,Jl eit ,21*,Jt t*. 6l,L7j .rti*Jl U C:t',

1172. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Aku shalat bersama

Nabi SAW dua rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat sesudah Zhuhur,

dua rakaat sesudah Maghrib, dua rakaat setelah Isya' dan dua rakaat

sesudah shalat Jum'at. Adapun (shalat sunah) Maghrib dan Isya',

maka dilakukan di rumahnya."

Ibnu Abi Az-Zinad meriwayatkan dari Musa bin Uqbah dari

Nafi' dengan lafazh, "(Dua rakaaQ setelah Isya' dilakukan di

keluarganya." Riwayat ini dinukil pula oleh Katsir bin Farqad dari

Ayyub, dari Nafi'.

c.

'q. qP

z*L ;. ;; ; ,(1t 
ori i ii,

.t7c. t fi. .ioitot.)t..,,rltr .-9 r-r crl g &j ,l -F 4utJ
e L) 'J'J-/ , ,
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i ;; 6 '(1 ,J ;, Jtti .e6 * -,$t :';'; I Ar
(*i e:ry'n>gtV'*

1173. Saudara perempuanku 
-Hafshalr- 

telah menceritakan
kepadaku, "Sesungguhnya Nabi SAW biasa shalat dua rakaat yang
.ingan setelah terbit fajar dan itu adalah saat dimana aku tidak masuk
menemui Nabi SAW."

Riwayat ini dinukil pula oleh Katsir bin Farqad dan Alyub dari
Nafi'. Ibnu Abi Az-Zinad meriwayatkan dari Musa bin Uqbah, dari
Nafi, dengan lafa*,"Sesudah Isya' di keluarganya".

Keteransan Hadits:

(Bab-bab tentang shalat sunah). Imam Bukhari tidak
menyebutkan judul ini secara tersendiri dalam sumber-sumber asli
yang sempat saya periksa.

(Bab shalat sunah setelah shalat fordhn). Di sini Imam Bukhari
lebih dahulu menyebutkan shalat sunah setelah shalat fardhu,
kemudian shalat sunah sebelum shalat fardhu.

Pt y d,' ,p Ct t'o!:" g*" shalat bersama Nabi

SAI{ dua rakaat). Maksudnya, masing-masing keduanya melakukan
shalat, bukannya mereka shalat dengan berjamaah. Dengan demikian,
lafazh ini tidak dapat dijadikan sebagai hujjah untuk menyatakan
bolehnya shalat sunatr rawatib dengan berjamaah. Setelah empat bab
akan disebutkan riwayat Ayyub dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia

;;S; p- os'&'r & fii,* Ct 
"of '^27

'fit ,)* ,4t * &\i I ael-- Ukr'
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berkata, "Aku menghafal dari Nabi SAW sepuluh rokaat",lalu beliau

menyebutkannya.

q. ,itieit i+-j6Jt $61adapun maghrib dan isya, maka beliau
_."v, ' _ J

lakukan di rumahnya). Lafazh ini dijadikan dalil bahwa shalat sunah

rawatib malam hari lebih utama dilakukan di rumah dibandingkan

shalat sunah rawatib di siang hari. Pandangan ini dinukil dari Imam

Malik dan Ats-Tsauri. Namun berdalil dengan lafazh ini untuk

mendukung pendapat tersebut adalah kurang tepat.

Secara lahiriah perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja,

bahkan beliau SAW sibuk dengan urusan manusia di siang hari,

sedangkan di malam hari umumnya beliau berada di rumahnya. Dalam

pembahasan tentang shalat Jum'at melalui jalur Malik dari Nafi'

disebutkan , J?:i- o- yuit'Ji;. dbil ;t'i;i (Dan beliau tidak shalat

setelah Jum'at hingga kembali [pulangJ." Hikmahnya adalah, beliau

SAW segera menuju shalat Jum'at lalu secepatnya pulang untuk

istirahat siang. Berbeda dengan shalat Zhuhur, dimana beliau SAW

menunggu hingga keadaan agak dingin selain itu sudah telah istirahat

siang sebelumnya.

Kemudian Ibnu Abi Laila mengeluarkan pendapat yang janggal,

dia mengatakan bahwa shalat sunah Maghrib tidak sah bila dilakukan

di masjid. Demikian Abdullah bin Ahmad meriwayatkan dari Ibnu

Abi Laila setelah menyebutkan hadits Mahmud bin Labid dari Nabi

SAw, :At t'/v ,t y*, tl,j. i;;tlt'tt1 lsrtungsuhnya dua rakaat

setelah Maghrib termasuk shalat yang dilakulan di rumah).

zb,6 Ugi (dan ia adalah waktu), yang mengucapkan kalimat

ini adalah Ibnu Umar. Lalu akan disebutkan dari riwayat Aynrb

dengan lafazh, h' ,J; 'ri, ,)t Fii I eet.- U€i #, :O',p 4;
,F),P iAt evii\itt oif ri1 o'g'^fi'e e,nj,W *t y

(Dua rakaat sebelum shalat Subuh, dan ia adalah waktu dimana aku

tidak masuk menemui Nabi SAW. Hafshah telah menceritakan
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kepadalu bahwasanlta Nabi SAW apabila muadzin teloh

mengumandanglwn adzan dan fajar telah terbit, makn beliau shalat
dua rakaat). Hal ini mengindikasikan bahwa ia mengambil keterangan
tentang waktu melaksanakan dua rakaat sebelum Subuh dari Hafshah,

bukan asli pensyariatannya. Sementara telah disebutkan di akhir
pembatrasan tentang shalat Jum'at melalui riwayat Imam Malik dari
Nafi', rurmun tidak disebutkan shalat dua rakaat sebelum Subuh.

30. Orang yang Tidak Shalat Sunah Setelah Shalat Fardhu

;Jt i;; :JG tte ,(At 6l'&* ,Ju :*'* ot+J- ,f
*i y 

"ut & dt J;)'{'4:" :Ju r7i.,L rtt o1, u"6

,Wr'pt ?i'^Li ,Gfut 6j (-,li ,t:*; t*,') l* Ad
'^Li Cr, .iv .;7;, Frriq, ,p;, ,,.rt

1174. Dart Sufuan bin Amr, dia berkata, 'Aku mendengar Abu
Sya'tsa' Jabir berkata, 'Aku mendengar Ibnu Abbas RA berkata, "Aku
shalat bersama Rasulullatr SAW delapan rakaat seluruhnya dan tujuh
rakaat seluruhnya." Aku berkata, "Wahai Abu Sya'tsa', aku kira
beliau mengakhirkan Zhuhur dan menyegerakan Ashar, dan

mengakhirkan Maghrib lalu menyegerakan Isya'." Beliau berkata,
"Aku pun mengira demikian."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang tidak shalat sunah setelah shalat fardhu).
Imam Bukhari menyebutkan di bawahnya hadits Ibnu Abbas RA
tentang mengumpulkan dua shalat. Pembahasannya secara terperinci
telah disebutkan pada bagian mowaqiit (waktu-waktu shalat).
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Aclapun kesesuaian hadits ini dengan judul bab adalah karena

melakukan shalat jamak (mengumpulkan dua shalat) berarti tidak

memisahkan antara keduanya dengan shalat sunah rawatib atau shalat

sunah lainnya. Ini menunjukkan tidak dilaksanakannya shalat sunah

rawatib setelah shalat fardhu yang pertama, dan inilah inti bab di atas.

Adapun mengenai shalat sunah rawatib setelah shalat fardhu yang

kedua tidak dijelaskan dalam hadits ini, namun masih dimungkinkan

dilaksanakannya shalat sunah rawatib sebelum rnelaksanakan shalat

fardhu yang pertama.

31. Shalat Dhuha Saat Safar (bepergian)

s9
:Jti tL,*L)t ;2fi :teb i:r ,g, ; il li ,i6 o'ri ,r
,k U" 'li .v ilu r.-* ip ,Lfi .Y :Jti e'#,Lii .r

i*tv 'i6 e*r y ilt
1175. Dari Muwarriq, dia berkata, "Aku berkata kepada Ibnu

Umar RA, 'Apakah engkau melakukan shalat Dhuha?' Ibnu Umar

menjawab, 'Tidak' Aku berkata, 'Bagaimana dengan Umar?' Ibnu

Umar menjawab, 'Tidak'. Aku berkata lagi, 'Bagaimana dengan Abu

Bakar?" Ibnu Umar menjawab, "Tidak." Aku pun berkata,

'Bagaimana dengan Nabi SAW?' Ibnu Umm menjawab, 'Aku kira
beliau tidak melakukannya'."

,k 4t ,si:, "it Li $:r; t, ,Jk g ej i ,i;'St r3 JL

* dt Lr 'U6 6y ,r.o ?f'r o*L:t p *': +a'i:t
,:GlrGi 

'br #6k €,i';t€;. yt rt-:'+ fr,

.;'rL,;lt, ;f)t'i'fi ? W'"-b"i U ;t'ri *
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1176. Dari Abdunahman bin Abi Laila, dia berkata, "Tidak ada

satu orang pun yang menceritakan kepada kami bahwa ia melihat Nabi
SAW shalat Dhuha selain Ummu Hani', dimana ia mengatakan bahwa

Nabi SAW masuk ke rumahnyapada hari penaklukan kota Makkah,
lalu mandi dan shalat delapan rakaat. Aku tidak pernah melihat sama

sekali shalat yang lebih ringan darinya, hanya saja beliau

menyempumakan ruku' dan sujud."

Keteransan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Muwarriq,
"Alat berkota kepada lbnu Umar RA, 'Apakah engkau melakukan

shalat Dhuha?' Ibnu Umar menjawab, 'Tidak' Aku berkata,
'Bagaimana dengan Umar?' Ibnu Umar menjawab, 'Tidak'. Aku
berkata lagi, 'Bogaimana dengan Abu Bakar?' Ibnu Umar menjawab,
'Tidak'. Aku pun berkata, 'Bagaimana dengan Nabi SAW?' Ibnu
(Jmar menjawab, 'Aku kira beliau tidak melakukannya"'. Juga hadits

Ummu Hani' tentang shalat Dhuha pada hari penaklukan kota
Makkah.

Para ulama mempertanyakan konteks hadits ini dengan judul
bab. Ibnu Baththal mengatakan bahwa hadits ini tidak sesuai dengan

bab di atas, akan tetapi seharusnya hadits ini disebutkan pada bab

"Orang yang Tidak Shalat Dhuha". Saya mengira bahwa ini adalah

kesalahan para penyalin naskah Shahih Bukhari.

Ibnu Al Manayyar mengatakan, menurut hemat saya

sesungguhnya Imam Bukhari ketika menghadapi adanya hadits-hadits
yang saling kontradiksi mengenai shalat Dhuha 

-antara 
yang

menafikan (meniadakan) seperti hadits Ibnu Umar, dan yang

menetapkan seperti hadits Abu Hurairah tentang wasiat Nabi SAW
kepadanya untuk melaksanakan shalat Dhuha-maka Imam Bukhari
memahami hadits yang menafikan dalam konteks safar (bepergian)

dan hadits yang menetapkan dalam konteks mukim (tidak bepergian).
Hal ini didukung oleh sikap beliau yang menempatkan hadits Abu

FATHI'L BAARI - 341



Hurairah di bawah judul "Shalat Dhuha saat Mukim (tidak

bepergian)". Telah disebutkan dari Ibnu Umar batrwa beliau biasa

mengatakan, "Andaikan aku melakukan shalat sunah, niscaya aku

akan melakukan shalat tanpa qashar saat safar".

Adapun hadits Ummu Hani' terdapat indikasi bahwa beliau

SAW shalat Dhuha saat safar, selama tidak memberatkan. Ibnu

Rasyid berkata, "Dalam hadits Abu Hurairah tidak ada pernyataan

tegas bahwa shalat Dhuha hanya dilakukan saat mukim (tidak

bepergian), akan tetapi Ibnu Al Manayyar melandasi pendapatnya dari

pemahaman beliau terhadap sabdanya 'Tidurlah setelah shalat witir'.
Sesungguhnya lafazh ini memberi asumsi batrwa peristiwa itu terjadi
saat mukim (tidak bepergian), karena umumnya orang yang bepergian

kondisinya tidak menentu serta tidak tidur malam, maka tidak perlu
diwasiatkan agar tidak tidur kecuali setelah shalat Witir. Demikian
pula dengan anjuran puasa tiga hari dalam sebulan."

Ibnu Rasyid mengatakan, bahwa maksud bab ini adalah

menjelaskan tentang penafian dan penetapan shalat Dhuha saat safar.

Sedangkan hadits Ibnu Umar secara lahiriah menafikan shalat Dhuha,

baik ketika safar maupun mukim. Minimal hadits tersebut berindikasi

menafikan shalat Dhuha saat safar, berdasarkan keterangan pada bab

"Orang yang Tidak Shalat Sunah saat Safar" dari Ibnu Umar. Dia

berkata, r#),{"fr"i) i,rii J-'t y Xr' .p o.sr'*,:e (Akupernah

menemani Nabi SAW, malm beliau tidak melebihkan dari dua rakaat).

Ibnu Rasyid melanjutkan, "Ada kemungkinan dikatakan, ketika

shalat Dhuha ditiadakan tanpa adanya batasan; baik ketika safar

(bepergian) maupun mukim (tidak bepergian), dan minimal yang

dipahami adalah adanya keringanan pada saat bepe.graru maka dapat

dipahami bahwa hal itu diberlakukan pada saat safar, karena hal itu
lebih tepat untuk memberi keringanan kepada oftmg yang sedang

bepergian. Selain itu, juga berdasarkan kebiasaan Ibnu Umar yang

tidak melakukan shalat sunah di siang hari saat safar."
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Ibnu Rasyid juga berkata, "Lalu Imam Bukhari menyebutkan
hadits ummu Hani' untuk menjelaskan bahwa apabila kondisi safar
berada dalam keadaan arnan, maka kondisinya seperti saat mukim
(tidak bepergian). Seperti halnya orang melakukan safar dan singgah
beberapa waktu di suatu negeri, maka pada kondisi demikian ia
disyariatkan shalat Dhuha. Sedangkan bila kondisi tidak seperti itu,
maka tidak disyariatkan. "

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa Imam Bukhari menjadikan
judul bab di atas sebagai isyarat terhadap riwayat yang disebutkan
Imam Ahmad melalui jalur Adh-Dhahhak bin Abduilah Al eurasyi
dari Anas bin Malik, dia berkata , e 'b *, f iO' ,p lt3?, -rf,
olk') ir; avLlr 4 pt (Aku melihat Rasulullah sAW melakukan

shalat Dhuha delapan rakaat saat safar). Maka, Imam Bukhari
hendak menjelaskan bahwa ketidakpastian Ibnu Umar dalam
menyikapi apakah Rasulullah sAw melakukan shalat Dhuha ataukah
tidak melakukannya, tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak
riwayat Anas yang secara tegas menyatakan bahwa Rasulullah sAw
melakukannya. Bahkan, hadits Anas ini didukung pula oleh hadits
ummu Hani'. Sedangkan hadits Anas yang saya sebutkan tadi telah
dikategorikan sebagai hadits shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Al
Hakim.

let l (aku kira beliqu tidak melakukonnya). Sepertinya sebab

yang menjadikan Ibnu Umar bersikap tidak tegas dalam masalah ini
adalah karena ia mendapat kabar bahwa beliau sAw melakukan
shalat Dhuha, n,rmun ia tidak meyakini kebenaran berita itu. Tetapi
telah dinukil dari beliau pemyataan tegas bahwa shalat Dhuha
termasuk perkara yang baru. Sa'id bin Manshur meriwayatkan dengan
sonad yang shohih dari Mujahid, dari Ibnu Umar, dia berkata, ql
, .'

tg:.tLi i ,#i ',1 4b ii:il,i lSrrungguhnya ia (shalat Dhuha)

termasuk perkara'baru, aon sesungguhnya ia termosuk hal terbaik
yang mereka adakan'5.
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Lalu akan disebutkan pada bagian awal bab "lJmratl" melalui
jalur lain dari Mujahid, dia berkata, "Aku dan Urwah bin Zubair

masuk masjid, tiba-tiba Abdullatr bin Umar duduk di kamar Aisyatr,

dan saat itu manusia sedang melakukan shalat Dhuha. Kami pun

bertanya kepada beliau tentang shalat merek4 maka beliau berkata,

'Bid'ah'."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari

Al Hakam bin Al A'raj dari Al A'raj, dia berkata, "Aku bertanya

kepada Ibnu Umar tentang shalat Dhuha, maka dia berkat4 'Bid'ah,
dan ia adalah sebaik-baik bid'ah'."

Abdurrazzaq juga meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari

Salim, dari bapaknya, dia berkata, "IJtsman terbunuh dan tidak

seorang pun yang melakukannya (shalat Dhuha), dan tidak ada sesuatu

yang diadakan oleh manusia lebih aku sukai daripada shalat itu."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad yarg shahih dair
Asy-Sya'bi dari Ibnu LJmar, dia berkata, "Aku tidak pernah shalat

Dhuha sejak aku masuk Islam, kecuali jika aku thawaf di Ka'bah".

Yakni, pada saat itu aku shalat bukan dengan niat shalat Dhuha"

bahkan dengan niat shalat thawaf. Kemungkinan pula beliau

meniatkan kedua shalat itu sekaligus.

Kemudian telah dinukil riwayat dari Ibnu Umar bahwa ia

melakukan shalat Dhuha pada waktu-waktu tertentu, seperti yang akan

disebutkan setelah tujuh bab melalui jalur Nafi', bahwasanya Ibnu

Umar tidak melakukan shalat Dhuha kecuali pada hari ia datang ke

Makkah. Karena beliau biasa masuk kota Makkah pada saat Dhuha

(saat matahari naik sepenggalan), beliau langsung thawaf dan shalat

dua rakaat. Demikian pula ketika mendatangi masjid Quba'.

Ibnu Khuzaimatr meriwayatkan melalui jalw lain dari Nafi' dari

rbnu umar , * i ?*" bi rr c.il t gi- | *i * \, Sa nlt o't

(Nabi SAW tidak shalat Dhuha kecuali bila datong dari bepergian

jauh). Adapun tentang masjid Quba', maka Sa'id bin Manshur

berkata, "Ibnu Uyainatr telatr menceritakan kepada kami dari Abdullah
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bin Dinar bahwa Ibnu Umar tidak shalat Dhuha kecuali bila
mendatangi masjid Quba'." Kejadian ini pun masih mengandung

kemungkinan bahwa shalat yang beliau lakukan adalah shalat

Tahiyatul Masjid dan bukan shalat Dhuha, meskipun dilaksanakan

pada waktu dhuha. Ada pula kemungkinan beliau meniatkan kedua

shalat itu sekaligus seperti telah kami katakan pada masalah thawaf.

Ringkasnya, dalam hadits-hadits Ibnu Umar ini tidak ada

keterangan yang menolak pensyariatan shalat Dhuha. Sebab sikap

beliau yang menafikan itu harus dipahami bahwa beliau tidak pemah

melihatny4 bukan berarti beliau menafikan bahwa Rasulullah SAW
tidak pemah melakukannya. Atau kemungkinan yang beliau nafikan
adalatr sifat tertentu, sebagaimana yang akan dijelaskan.

Al Qadhi Iyadh dan ulama lainnya berkata, "Sesungguhnya yang

diingkari oleh Ibnu Umar adalah melaksanakan shalat Dhuha terus

menerus dan terang-terangan di masjid-masjid secara berjamaah.
Bukan berarti shalat Dhuha itu menyelisihi sunnah." Pendapat ini
didukung oleh riwayat lbnu Abi Syaibah dari Ibnu Mas'ud bahwa ia
melihat suatu kaum melakukan shalat Dhuha, maka beliau
mengingkari mereka seraya berkata, "Jika kalian tetap ingin
melakukanny4 maka lakukanlatr di rumah-rumah kalian."

'r;i 6:Jt t, (ttdak seorang pun menceritakan kepada kami).

Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah melalui jalur lain dari Ibnu Abi Laila
disebutkan, ,5b in' o,; u-Xr lf bi e,;l- C ot:t,* ei c$r,tSrii
d,i if :t ,;.b, e'{-i Qqku *"niopati man'usia di saat merela

masih banyah namun tidak ada seorang pun yang mengabarkan

kcpadaht balwa Nabi SAW pernah shalat Dhuha, kecuali Ummu

Hani). Sementara dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur

Abdullatr bin Al Harits AI Hasfimi, dia berkata , 'oi & '* ?:t Ci
9iir.;.ilr -q'i, pi yh, ,p u.3r iri n.?- /s, q t:t;iir.i

e:r, !! Ci * q6 il p gfu bertanya dan bersungguh-sungguh

agar menemukan sesearang di antara manusia yang mengabarlran
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kepadaku bahwa Nabi SAI( pernah shalat Dhuha, namun aku tidak

menemukannya kecuali (lmmu Hani' binti Abu Thalib yang

menceritakan kepadaku). Lalu beliau menyebutkan hadits

selengkapnya. Abdullah bin Al Harits yang disebutkan di sini adalah

Abdullah bin Naufal bin Al Harits bin Abdul Muththalib. Beliau

dikategorikan sebagai sahabat karena dilahirkan pada masaNabi SAW

masih hidup. Kemudian Ibnu Majatr menjelaskan waktu terjadinya

pertanyaan Abdullatr bin Al Harits mengenai hal itu, dan lafazhnya

oii,o c$rs lrb ni e.'dA (Aku bertanya pada zoman (Jtsman

sedangkan manusia masih banyak).

Ummu Hani' adalah anak perempuannya Abu Thalib, saudara

kandung Ali RA. Tidak ada riwayat beliau dalam Shahih Bukhari

kecuali hadits ini dan satu hadits lagi yang telah disebutkan dalam

pembalrasan tentang thaharah (bersuci).

'U"t|F'6 
k 

Crt i7- W. )z:s (betiau SAW masuk kc rumahnya

pada hari penaHukan kota Makftah, lalu mandi don shalat). Secara

lahiriah Nabi mandi di rumah Ummu Hani'. Akan tetapi dalam kitab

Al Muwaththa' dan Shahih Muslim disebutkan melalui jalur Abu

Murratr dari ummu Hani' batrwasanya ia pergi menemui Nabi SAw

yang saat itu berada di dataran tinggi Makkah, maka ia menemukan

beliau sAw sedang mandi. Kedua versi ini dapat dipadukan dengan

mengatakan bahwa beliau SAW mandi lebih dari sekali pada hmi itu.

Pendapat ini didukung oleh riwayat yang dinukil oleh Ibnu

Khuzaimah melalui jalur Mujahid dari ummu Hani" dimana

disebutkan di dalamnya bahwa Abu Dzar menutupi Nabi SAW'

Kemungkinan lain dikatakan sesungguhnya Nabi SAW singgah

di rumah Ummu Hani' di dataran tinggi Kota Makkah, sedang saat itu

ummu Hani' berada di rumatr lain di Makkah. Kemudian ummu

Hani' datang kepada beliau SAW dan menemukannya sedang mandi,

sehingga kedua perkataan di atas dapat diterima. Sedangkan adanya

riwayat yang berbeda dalam menyebutkan orang yang menutupi Nabi

SAW saat itu, ada kemungkinan bahwa orang pertama menutupi
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beliau SAW saat sebelum memulai mandi, sedangkan orang yang

satunya lagi menutupi Nabi SAW ketika sedang mandi. Wallahu

a'lam.

?gt ,1.6 (delapan rakaat) Dalam riwayat Kuraib dari Ummu

Hani' yang dinukil Ibnu khuzaimah terdapat tambahan lafazh, U|*
a;fig )'y grtto, mengucapkan salam setiap dua rakaa). Keterangan

ini merupakan bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa shalat

Dhuha dilakukan sekaligus, baik delapan rakaat maupun kurang

darinya. Dalam riwayat Ath-Thabrani dari hadits Ibnu Abi Aufa
disebutkan bahwa beliau SAW shalat Dhuha sebanyak dua rakaat.

Lalu seorang wanita bertanya kepadanya, maka beliau berkata,

"Sesungguhnya Nabi SAW shalat pada hari penaklukan kota Makkah

sebanyak dua rakaat." Hal ini dipahami bahwa Ibnu Abi Aufa sempat

melihat Nabi SAW shalat dua rakaat, sementara Ummu Hani' melihat
lebih dari itu. Keterangan ini semakin mendukung bahwa beliau

melakukan kedelapan rakaat itu dengan terpisah-pisah (dua rakaat-dua

rakaat).
. | , t.

W'ei -hi ay; si'Jd (aku tidakpernah-sama sekali- melihat

shalat yang lebih ringan darinya),yakni shalat Nabi SAW. Di bagian

akhir bab-bab tentang shaiat Qashar disebutkan dengan lafazh, A-lt Ui
. ! . t,

W "ei Ja! ay; up @ku tidak pernah 
-sama 

sekali- melihat

triou melakukan shalat yang lebih ringan darinya).sementara dalam

riwayat Abdullah bin Al Harits yang disebutkan di atas, 'irrti ar\i I
"rl& u,t k ii'il ii 'ai', ?i 

',):j,1 (Aku tidak tahu apakah berdiri

pada shalat tersebut lebih lama ataulwh ruku' dan sujudnya. Lama
semuanya hampir sama).

Hadits ini dijadikan dalil disukainya melakukan shalat Dhuha

dengan ringan (tidak lama). Tapi hal ini perlu ditinjau kembali, karena

kemungkinan yang menyebabkan beliau SAW meringankan shalat

saat itu adalah agar dapat meluangkan waktu untuk mengunrs masalah
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yang berhubungan dengan penaklukan kota Makkah. Sementara telah
dinukil dari perbuatan Nabi SAW bahwa beliau shalat Dhuha lalu
memperpanjang pelaksanaannya, seperti dikutip oleh Ibnu Abi
Syaibah dari hadits Hudzaifah.

Selain itu, hadits ini dijadikan sebagai dalil adanya shalat sunah

Dhuha. Al Qadhi lyadh meriwayatkan dari suatu kaum batrwa dalam

hadits Ummu Hani' tidak ada indikasi ke arah itu. Mereka
mengatakan, "Bahkan sebenarnya yang dilakukan oleh Rasulullah

SAW saat itu adalah shalat sunah setelah penaklukan suatu negeri,

sebagaimana halnya Khalid bin Walid melakukan shalat seperti itu
pada sebagian kemenangannya."

Al Qadhi Iyadh juga mengatakan, bahwa hadits Ummu Hani'
tidak tegas menyatakan bahwa maksud shalat yang dilakukan oleh
Nabi SAW saat itu adalah shalat Dhuha, akan tetapi Ummu Hani'
hanya mengabarkan bahwa shalat yang dilakukan oleh Nabi SAW saat

itu terjadi pada waktu dhuha. Sementara ada yang mengatakan bahwa
shalat tersebut adalah sebagai pengganti shalat yang tidak sempat

beliau SAW lakukan pada malam sebelumnya.

Imam Nawawi menanggapi pandangan di atas, bahwa hadits
tersebut dapat dijadikan dalil adanya shalat Dhuha, berdasarkan

riwayat yang dinukil oleh Abu Daud dan ahli hadits lainnya melalui
jalur Kuraib dari Ummu Hani' sehubungan dengan kisatr mandinya

Nabi SAW pada hari penaklukan kota Makkah, 
'zi:i cr6?i'oti e'i

;Jzl (Kemudian beliau SAW shalat delapan ralaat sebagai shalot

sunah Dhuha). Dalam kitab At-Tamhid Ibnu Abdul Barr
meriwayatkan melalui jalur Ikrimah bin Khalid dari Ummu Hani', dia

berkata, er5 6 ,i>iii ,oGs oG bk Pi yb, ,)* i,iUe
uVblr ifu :y ,SA furrutullah SAW memasuki Makkoh lalu shalat

delapan raknat. Aku pun bertanyo, "Shalat apalah ini?" Beliau
menjawab, "Ini adalah shalat Dhuha.").
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Hadits di atas juga dijadikan dalil bahwa maksimal jumlah
rakaat shalat Dhuha adalah delapan rakaat. Namun hal itu dianggap
tidak tepat oleh As-Subki, dan dia lebih memilih untuk tawaqquf
(tidak menentukan pendapat). Akan tetapi maksimal rakaat shalat
Dhuha yang dinukil dari Rasulullah sAw adalah delapan rakaat.
Namun telah dinukil pula dari beliau jumlah rakaat yang kurang dari
itu, seperti hadits Ibnu Abi Aufa yang menyatakan bahwa Nabi SAW
shalat Dhuha dua rakaat. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Adiy. Lalu
akan disebutkan hadits Itban yang sama seperti itu. Demikian juga
dengan hadits Aisyah yang diriwayatkan Imam Muslim, ,rtd- og
tiiti avbl (Biasanya Nabi SAIY shalat Dhuha empat rakaat), dan

hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab Al
Ausath yang menyatakan Nabi SAW shalat Dhuha enam rakaat.

Di samping itu, ada riwayat yang bersumber dari perkataan
beliau sAw yang menerangkan lebih dari delapan rakaat, seperti
hadits Anas dari Nabi SAW , riri'i ?nr ;;. rc,i';,i V r;At d* ,y
Pt C (Barangsiapa shalat Dhuha dua belas rokaat, mako Allah

akan membangunkan untuknya istana di surga)- Hadits ini
diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau mengklasifikasikannya
sebagai hadits gharib. Akan tetapi dalam sanad-nya tidak ada perawi
yang dinyatakan lemah secara mutlak. Dalam riwayat Ath-Thabrani
dari hadits Abu Darda', dari Nabi SAW disebutkan, uV!,z:r *b U
6 9,b fi;4.8t4'6 qr,k ut.'#6rt'uL,S.i"i,r-s,
e6'iio' C t:p erb ui,inrs'ef *.G e ij,epru,!

oLJ (Barangsiapa shalat Dhuha dua rokaat, maka tidak ditulis

sebagai orang-orang lalai; barangsiapa shalat Dhuha empat rakaat,
maka ditulis sebagai orang-orang yang bertaubat; borangsiapa shalat
Dhuha enam raksat, maka dicukupkan unttuknya pada hari itu,
barangsiapa shalat Dhuha delapan rakaat, maka dituris daram
golongan ahli ibadah, dan barangsiapa shalat Dhuhq dua beras
rakaat mako di bangunkan untuknya rumah di surga). sanad hadits

FATHI'L BAARI _ 349



ini lemah, namun dikuatkan oleh hadits Abu Dzar yang diriwayatkan
Al Bazzar hanya saja sanadnya juga lemah. Dari sini maka Ar-
Rauyani serta ulama yang sependapat dengannya mengatakan, bahwa

maksimal rakaat shalat Dhuha adalah dua belas rakaat.

Imam Nawawi dalam kitab Syarh Al MuhadzdzaD mengatakan,

dalam masalah ini telatr dinukil satu hadits yang lemah. Seakan-akan

An-Nawawi mensinyalir hadits Anas. Tetapi apabila dipadukan

dengan hadits AlBazzar dan hadits Abu Darda', maka dapat dijadikan
hujjah. Lalu Imam At-Tirmidzi menukil dari Imam Ahmad, "Riwayat
paling shahih mengenai shalat Dhuha adalah riwayat Ummu Hani'."

Oleh sebab itu, Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitab Ar-
Raudhah bahwa shalat Dhuha yang paling utama adalah delapan

rakaat dan maksimalnya adalah dua belas rakaat. Nampaknya Imam
Nawawi membedakan antara jumlah rakaat paling utama dan jumlah

rakaat yang maksimal. Akan tetapi, hal ini tidak dapat digambarkan
kecuali jika dua belas rakaat tersebut dilakukan dalam satu kali salam,

karena shalat dua belas rakaat dianggap sebagai shalat sunah mutlak
menurut pandangan yang mengatakan bahwa maksimal jumlah rakaat

shalat Dhuha adalah delapan rakaat. Adapun bila seseorang

melakukannya secara terpisah (dua rakaat-dua rakaat), maka

sesungguhnya ia telatr melaksanakan shalat Dhuh4 sedangkan rakaat

yang lebih daripada itu dianggap sebagai shalat sunah. Dengan

demikian orang yang shalat dua belas rakaat -dengan cara seperti ini-
lebih utama daripada yang hanya melakukan delapan rakaat. Hal itu
karena orang yang shalat Dhuha dua belas rakaat berarti telah

melakukan jumlatr rakaat paling utama dan ditambah lagi dengan

shalat sunatr.

Sebagian ulrma -di antaranya Abu Ja'far Ath-Thabari, Al
Hulaimi dan Ar-Rauyani dari madztrab syaf i- menyatakan bahwa

dalam shalat Dhuha tidak ada batas maksimalnya. Telah diriwayatkan
melalui jalur Ibrahim An-Nakha'i, dia berkat4 "Seseorang bertanya

kepada Aswad bin Yazid, 'Berapa rakaat saya shalat Dhuha?' Dia
menjawab, 'Sebanyak yang engkau mau'." Sementara dalam hadits
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Aisyatr yang

ii,r is G

dikutip Imam Muslim disebutkan, 6,si ;,!al ,P" og
i-j-l (nenau biasa shalat Dhuha empat rakaot, lalu

menambah sebagaimana yang dikehendaki Allah). Namun riwayat ini
harus dipahami dalam konteks hadits-hadits yang menyebutkan
adanya batasan tertentu, sehingga semakin menguatkan pandangan
bahwa batas maksimal shalat Dhuha adalah dua belas rakaat. wallahu
a'lam.

Ulama lain mengatakan bahwa jumlah rakaat shalat Dhuha yang
paling utama adalah empat rakaat. Al Hakim meriwayatkan dalam
kitabnya Al Mufrad dibagian shalat Dhuha dari sejumlah Imam ahli
hadits, bahwasanya mereka lebih memilih melakukan shalat Dhuha
empat rakaat, karena banyaknya hadits-hadits yang disebutkan
berkenaan dengan hal itu; seperti hadits Abu Darda' dan Abu Dzar
yang diriwayatkan oleh AtTirmidzi dari Nabi SAW, dari Alrah swr,
t;i liki :6, J\i q :6,, e:ri d,€r1it, ;1.t.n- Qahhoi onak cucu

Adam, shalatlah untuk-Ku empat rakaat pada permuraan siong,
niscaya Aku akan mencukupkan bagimu akhir dari hari itu). Demikian
pula hadits Nu'aim bin Hammad yang dikutip oleh An-Nasa'i, hadits
Abu Umamah, Abdullah bin Amr dan An-Nawwas bin Sam,an, yang
semuanya terdapat dalam riwayat Ath-Thabrani. Lalu hadits uqbah
bin Amir dan Abu Munah Ath-Tha'ifi, keduanya diriwayatkan oleh
Imam Ahmad. Juga hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam
Muslim sebagaimana telah disinggung terdahulu, serta hadits Abu
Musa dari Nabi SAw, It e rii ii ilr i. G,:i ;,!at ,rV u
(Barangsiapa shalat Dhuha empot rakoat, niscaya Allah akan
membangunkan untulcnya rumah di surga). Demikian Ath-Thabrani
meriwayatkan dalam kitab Al Ausath.

Selanjutnya hadits Abu Umamah dari Nabi SAW yang
diriwayatkan Al Hakim, "Tahukah kalian akan firman Allah SWT,
'Dan jawaban-jawaban lbrahim yang selalu menyempurnakan
janji'. " (Qs. An-Najm(53): 37) Lalu dia melanjutkan, .,Dan di antara
amalan beliau setiap harinya adalah shalat Dhuha empat rakaat.,,
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Ibnu Qayyim telah merangkum dalam kitabnya Al Huda seputar

pendapat tentang shalat Dhuha, yang mencapai enam pendapat:

Pertama, mustahab (disukai), nilmun mereka berbeda dalam

menentukan jumlatr rakaatnya. Sebagian mengatakan, minimal dua

rakaat dan maksimal dua belas rakaat. Sebagian lagi mengatakan,

maksimal delapan rakaat. Yang lain berpendapat seperti yang pertama

namun mereka mengatakan tidak ada syariat shalat Dhuha enam dan

sepuluh rakaat. Lalu sebagian lagi mengatakan hal yang sama seperti

yang kedua, nrlmun tidak disyariatkan untuk melakukan erurm rakaat.

Ada pula yang mengatakan dua rakaat dan empat rakaat, batrkan ada

yang mengatakan tidak ada batas maksimalnya.

Kedua, shalat Dhuha tidak disyariatkan kecuali karena suatu

sebab. Pendukung pendapat ini berhujjah bahwa Nabi SAW tidak
pernah melakukan shalat Dhuha kecuali karena sebab tertentu, lalu
pelaksanaan shalat itu terjadi pada waktu dhuha. Adapun sebabnya

adalah bermacam-macam. Dalam hadits Ummu Hani' tentang shalat

beliau SAW pada hari penaklukan kota Makkah disebutkan bahwa

sebab shalatnya adalah penaklukan negeri, dan sesungguhnya shalat

sunah karena menaklukkan suatu negeri adalah delapan rakaat.

Demikian pula dengan riwayat Ath-Thabrani mengenai perbuatan

I(halid bin Walid ketika menaklukkan kota Hirah. Dalam hadits

Abdullah bin Abi Aufa dikatakan bahwa beliau SAW shalat Dhuha

ketika diberi kabar gembira tentang pemenggalan kepala Abu Jahal.

Shalat ini masuk kategori shalat syukur, sama seperti shalat yang

beliau lakukan ketika menaklukkan kota Makkah. Sedangkan shalat

beliau SAW di rumah Itban adalah untuk memenuhi undangan Itban

agar Nabi SAW shalat di rumatrnya untuk dijadikan sebagai masjid,

dimana waktu itu bertepatan dengan waktu dhuha, maka perawi

meringkas pernyataannya dimana ia mengatakan, "Nabi SAW shalat

Dhuha di rumah Itban". Demikian pula hadits yang senada dengan

riwayat Itban yang disebutkan secara ringkas, dimana Anas berkata,

"Aku tidak pematr melihat shalat Dhuha kecuali pada hari itu."
Ditambah lagi dengan hadits Aisyah yang menyatakan Nabi SAW

352 - FATIII'L BAARI



tidak pernah shalat Dhuha kecuali datang dari bepergian jauh. Untuk
itu beliau melarang mendatangi keluarga pada malam hari, sehingga
beliau SAW selalu tiba dari perjalanan pada pagi hari dan langsung ke
masjid, kemudian shalat di waktu dhuha.

Ketiga, tidak disukai sama sekali. Sehubungan dengan ini telah
dinukil riwayat dari Abdurrahman bin Auf bahwa beliau SAW tidak
pernah melakukan shalat Dhuha, demikian pula yang dinukil dari Ibnu
Mas'ud.

Keempat, disukai tapi tidak dilakukan secara terus-menerus.
Pendapat ini merupakan salah satu dari dua pendapatyangdinukil dari
Imam Ahmad. Pendapat ini berdasarkan hadits Abu Sa'id yang

diriwayatkan Al hakim, it ,t ;,!,zsr ,to-*J1t *ht ;* *SroV
(]2i r j:g 1 ,? Wui ,Wq | (Biasanya Rasulullah sAW shalat

Dhuha hingga komi mengira ia tidak akan meninggalkannya. Dan
biasa pula beliau meninggalknn shalat Dhuha hingga kami
mengatakan beliau tidak okan melakukannya lagi). Diriwayatkan dari
Ikrimah, t-*b W3ii t* qii- /* it ts€ (Biasanya lbnu Abbas shalot

Dhuha sepuluh hari, lalu tidak melakukannya sepuluh hari pula).Lalu
Ats-Tsauri meriwayatkan dari Manshur, * tYQ bi oVS; t;S
?|.gdg (Mereka tidak menyukai bila shalat Dhuha dilakukan terus-

menerus seperti layalorya shalat fordhu). Kemudian dari Sa'id bin
Jubair disebutkan, |u (e atri i,f zie.; qri si: ti,.iil ;\
(Sesungguhnya alu kadang tidak melakuknn shalat Dhuha sementora
alat ingin melakukannya, hanya knrena khowatir akan diharuskan
(diw aj ib knn) ke p adaku).

Kelima, disukai untuk dilakukan di rumah, untuk menghindari
kekhawatiran tersebut.

Keenam, shalat Dhuha adalah bid'ah. Pendapat seperti ini telah
dinukil melalui jalur yang shahih dari Urwah, dari Ibnu Umar. Ketika
Anas ditanya tentang shalat Dhuha, maka ia berkata, "shalat-shalat
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lima waktz." Kemudian diriwayatkan pula dari Abu Bakar bahwa

beliau melihat orang-orang melakukan shalat Dhuha, maka dia

berkata, yr1bi 'elo li *j y il' ,p lt ,S"F tiy3 o (Rasututtah

SAW tidak melqkukonnya dan tidak pula mayoritas sahobatnya).

Al Hakim telah mengumpulkan hadits-hadits yang berhubungan

dengan shalat Dhuha dalam juz tersendiri, lalu dia menyebutkan dasar

sebagian besar pendapat tersebut. Jumlah perawi yang menukil hadits

tentang adanya shalat Dhuha mencapai dua puluh sahabat.

Catatan

Al Hakim meriwayatkan melalui jalur Abu Al Khair dari Uqbah

bin Amir, dia berkata, )br;,!zst ,rutbl Pi yn' ,p lt J')ri6;1

;,5t166bt u,:"!:Sti :S (Rasulullah SAll/ memerintahkan kepada

knmi untuk shalat Dhuha dengan membaca beberapa surah tertentu,

di antaranya surah Asy-Syams dan Adh-Dhuha). Kesesuaian surah

tersebut sangatjelas.

32. Orang yang Tidak Shalat Dhuha dan Menganggapnya Sebagai

Perkara yang tidak Mengikat

* ilt J2 ltt
',c I . I cL. o - - c /[;:, Ul,6 :LJu W ut's4 a.r^rG J'

,, . I ..', ot .3. -1- .
6l; Pl a''--' g'- rL:tiL?\

1177. Dari Aisyah RA, dia berkata, *Aku tidak pernah melihat
Rasulullah SAW melakukan shalat sunatr Dhuha, dan sesungguhnya

aku melakukarulya."
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Keterangan Hadits:

(Bab orang yang tidak sholat Dhuha dan menganggopnya

sebagai perknra yang tidak mengikat), yakni meninggalkan shalat

Dhuha sebagai perkara yang diperbolehkan.

;,5t {^,'6 &, ')b rtt & ilr'J'*-t'4?; 6 (aku tidak

pernah melihat Rasulullah SAW shalat sunah Dhuha) Asal kata

subhah adalah tasbiih, maksudnya adalah sunah. Dinamakannya

shalat sunah dengan shalat subhah karena hukum tasbih yang

diucapkan pada shalat fardhu adalah sunah. Ada jrga yang

berpendapat dinamakannya shalat sunah dengan subhah, karena

kedudukannya seperti tasbiih dalam shalat fardhu.

t4L3\ ilt @on sesungguhnya aku melakukannya). Demikian

lafaz}, yang disebutkan di tempat ini, sementara telah disebutkan
terdahulu dalam bab "Anjuran untuk Shalat Malam" dengan lafazh,

W,** Jt: (Oo, sesungguhnya aku menyukainya). Ini adalah riwayat

Malik dari Ibnu Syihab. Tetapi kedua versi itu memiliki proporsi
masing-masing. Versi pertama berkonsekuensi pengamalan,

sedangkan versi kedua tidak.

Telah dinukil dari Aisyah berbagai versi riwayat yang

berhubungan dengan shalat Dhuha, seperti yang disebutkan Imam
Muslim. Dalam riwayatnya melalui jalur Abdullah bin Syaqiq

disebutkan, ,) ,U6 ti.!r ,k *t *ht e Ut o€i ,*.:ra'ai

* q;gi-'oi ll (Aku berkota kepada Aisyah, "Apakoh Nabi sAW

biasa shalat Dhuha?" Aisyah berknta, "Tidak, kecuali bila datang
dari bepergian jauh. "). Dari jalur Mu'adzah dari Aisyah disebutkan,
irr "o v:i"i-t rlltt 6 b.lt ,p*t y ht & l' J?3 o,g (Rasutuuah

SAW biasa shalat Dhuha empat rakaat lalu menambah sebagaimana
yang dikehendaki Allah).

Pada versi pertama, Aisyah menyatakan tidak pemah melihat
Nabi SAW melakukan shalat Dhuha. Sedangkan pada versi kedua
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penafian itu dibatasi, yaitu apabila beliau kembali dari perjalanan
jauh. Sedangkan pada versi ketiga menetapkan adanya shalat Dhuha

secara mutlak.

Selanjutnya para ulama berbeda pendapat dalam memahami

ketiga versi tadi. Ibnu Abdul Barr serta sejumlah ulama lainnya lebih
mengunggulkan versi yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim
dibandingkan versi yang hanya diriwayatkan Imam Muslim. Mereka
mengatakan, sesungguhnya pernyataan Aisyah yang tidak melihat
Nabi SAW melakukannya tidak berarti Nabi SAW tidak pernah

mengerjakan shalat tersebut. Makq versi yang menetapkan adanya

shalat Dhuha seperti dinukil oleh sahabat lainnya harus lebih
dikedepankan daripada hadits Aisyah yang menafikannya.

Sementara ulama yang lain memadukan riwayat-riwayat yang

ada. Sehubungan dengan itu Al Baihaqi mengatakan, "Menurut hemat

saya, maksud perkataan Aisyah 'Alat tidak pernah melihat beliau SAW

mel okukannya' yakti melakukannya secara terus-menerus. Sedangkan
perkataannya' Dan aku melakukonnyo', yakni melakukannya secara

terus-menerus. Demikian pula dengan perkataan beliau 'Dan tidak
ada sesuatu pun yang diadakan manusia..." maksudnya melakukan
shalat Dhuha terus-menerus."

Al Baihaqi berkata pula, "Dalam hadits-hadits yang lainnya

-yakni hadits yang telah disebutkan terdahulu dari Imam Malik-
terdapat indikasi ke arah itu, dimana Aisyah berkata, 'Dan
sesungguhnya beliau kadang meninggallan suatu amalan, sementara

beliau sangat ingin melahtkannya, hanya ksrena khawatir manusia

al<an turut melakukannya sehingga diwajibkan kepada merel(a'."

Demikian pendapat Al Baihaqi.

Al Muhib Ath-Thabari meriwayatkan bahwa beliau

mengompromikan antara perkataannya "Beliau SAW tidak shalat

Dhuha melainlmn bila datang dari bepergian jauh" dengan

perkataannya"Beliau SAW biasa sholat empat rakaat lalu menambah

sebagaimana yong dikehendaki Alloh", bahwa riwayat pertama
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bermaksud menjelaskan shalat Dhuha di masjid. Sedangkan riwayat
kedua menjelaskan pelaksanaannya di rumah. Lalu Ath-Thabari
berkata, "Namun pandangan ini tidak selaras dengan hadits Aisyah
yang ketiga (yakni hadits yang disebutkan pada bab ini). Tapi

mungkin yang dinafikan Aisyah adalah sifat tertentu. Sedangkan cara

mengompromikan seperti ini dia kutip dari Ibnu Hibban."

Al Qadhi Iyadh dan ulama lainnya mengatakan bahwa makna

kalimat A\l g (Betiau tidak melakukannya) adalah aku tidak pemah

melihat beliau melakukannya, untuk memadukan dengan kalimat i6
,AA- (Beliau biasa melakulmnnya) dimana pengingkaran Aisyah itu

berdasarkan apa yang dilihatnya secara langsung. Sedangkan

pemyataan bahwa beliau SAW melakukan shalat Dhuha, adalah

berdasarkan berita yang beliau terima dari orang lain.

Ada pula yang mengatakan bahwa kedua versi itu dapat

diselaraskan dengan cara memahami bahwa shalat Dhuha yang
dinafikan Aisyah adalah shalat Dhuha yang dikenal saat itu, yakni
shalat dengan sifat dan gerakan tertentu serta dilakukan pada waktu
tertentu pula. Adapun Rasulullah SAW hanya melakukan shalat

Dhuha apabila kembali dari perjalanan jauh tanpa ada ketentuan
jumlah rakaat ataupun ketentuan-ketentuan lainnya, sebagaimana

perkataan Aisyah sendiri, rl;"i ,;vLlt ,k *i yht p I' J?3ig
hr "e 6 U-j:t (Rasulullah SAll shalat (dhuha) empot rakaat dan

menambah s e b agaimana yang dikehe ndaki All ah).

Catatan

Hadits Aisyah menerangkan lemahnya riwayat yang

mengatakan bahwa shalat Dhuha itu wajib bagi Nabi SAW. Para

ulama memasukkan hal ini sebagai salah satu keistimewaan beliau
SAW, padahal keterangan wajibnya shalat Dhuha atas Nabi SAW
tidak ditemukan dalam riwayat-riwayat yang shahih.
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Adapun pendapat Al Mawardi dalam kitab Al Hawi bahwa

beliau SAW senantiasa melakukan shalat Dhuha setelah penaklukan

kota Makkah hingga meninggal dunia, dibantah oleh riwayat yang

dinukil Imam Muslim dari hadits Ummu Hani' yang menyatakan

bahwa Nabi sAw tidak melakukan shalat Dhuha baik sebelum

maupgn sesudah penaklukan kota Makkah. Tidak dapat dikatakan

bahwa penafian Ummu Hani' akan hal tersebut tidak berarti Nabi

SAW tidak pernah melakukan shalat Dhuha sesudah penaklukan kota

Makkah, karena, Aisyah RA telah menerangkan kebiasaan Nabi SAW

yang jika melakukan suatu amalan niscaya akan melakukannya terus

menerus. Dari sini ini, maka perbuatan Nabi SAW yang melakukan

shalat Dhuha terus-menerus (bila terbukti demikian- pcn6rj.) tidak

dapat dijadikan alasan untuk menetapkan bahwa shalat Dhuha

diwajibkan untuk beliau SAW.

33. Shalat Dhuha Saat Tidak Bepergian (mukim)

*'t y dJt ,-{, dt f Lv6; oVdtt

Hal itu dikatakan oleh Itban bin Malik dari Nabi SAW.

& w;i, ?*r* G.Q'sl:Jvii?rtt*rr;;,ti *
.i, & 7';'1 ,r|.!,2)t;:Y,*': ,;:, F u ?() *X i* :o']i
a. a , , 2,

1178. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Kekasihku telah

mewasiatkan kepadaku tiga hal, aku tidak akan meninggalkan

ketiganya hingga aku mati; berpuasa tiga hari setiap bulan, shalat

Dhuha dan tidur setelah melakukan shalat Witir."
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'JG ilu'err;li e-uu '; '; 'd; :Jv ab ; ;i'*
't it,'*1, +'rtt J*"4 ;&;:s':- ,r;,:hii,tr,
SyiGs ew'p:: y ilt t- 4:e2r .'c;ixat'6*i
Ulrl'iut f; * "r;:6,i* rt';'4t ,y

*t * frt ,*'olt otsi ,ou rtt'q' i\ ):i.,t* q )fi
.ilru,* ;*'^;-i:r6 isw r",L:t ;i

1179. Dan Anas bin Sirin, dia berkata; Aku mendengar Anas

bin Malik Al Anshari ,berkata, "seorang laki-laki dari golongan

Anshar -dan ia seorang yang bertubuh besar- berkata kepada Nabi

SAW, 'Aku tidak mampu shalat bersamamu'. Lalu ia membuatkan

makanan untuk Nabi SAW, kemudian mengundang beliau SAW ke

rumahnya. Ia memerciki ujung tikar dengan air untuk Nabi SAW, dan

beliau pun shalat dua rakaat di atas tikar itu."

Fulan bin Fulan bin Al Jarud berkata kepada Anas RA, "Apakah

Nabi SAW biasa melakukan shalat Dhuha?" Anas berkata, "Aku tidak

melihat beliau SAW melakukannya kecuali pada hari itu."

Keteransan Hadits:

(Bob shalat Dhuha saat tidak bepergian, hal itu dikatakfln oleh

Itban bin Malik dari Nabi SAry). Seakan-akan Imam Bukhari

mensinyalir riwayat yang dinukil oleh Imam Ahmad melalui jalur

Ztrhidari Mahmudbin Ar-Rabi', dari Itban bin Malik, op il' i?:t ol
,r..,A

^;\b, rlui t,trl t'jl'rit s,Ltr'x..:) F e 'v *i y h, (Rasuluttah

tq,W'rtoto, sunah Dhuha di rumahnya. Lalu mereka pun berdiri di
belal<ang beliau SAW dan shalat mengikuti shalatnya).Imam Muslim
juga meriwayatkan melalui jalur Ibnu Wahab dari Yunus, tetapi tidak

disebutkan lafaztr Ll, lSunah). Demikian juga yang dinukil Imam
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Bukhari secara lengkap maupun ringkas pada berbagai tempat,

sebagaimana akan disebutkan setelah dua bab.

4.e €Vi| Qretrash*" mewasiatkan kepadala). Khalit adalah

sahabat yang sangat tulus, yang kecintaannya telah merasuk ke dalam

hati. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan apakah khullah

(kasih) lebih tinggi tingkatannya daripada mahabbah (cinta), atau

justeru sebaliknya.

Perkataan Abu Hurairah dalam hadits ini tidak bertentangan

dengan sabdaNabi SAW yang telah disebutkan terdahulu, ,ry'tg'j

k tj 
">:iei\ 

g (Anda! alat mengombil seorang khaliil [keknsihJ

niscaya aku akan menjadiknn Abu Bakar sebagai khaliil [kekasihfl.
Sebab yang dilarang adalah beliau SAW menjadikan seseorang

sebagai kekasih, dan bukan sebaliknya. Maka tidak dapat dikatakan

bahwa "kasih" dianggap ada pengecualian dari kedua belah pihak,

karena di sini kita mengatakan bahwa sahabat tersebut melihat dari

salah satu sisi. Atau kemungkinan yang beliau maksud dengan khaliil
(kekasih) hanyalah persahabatan atau kecintaan semata.

- oti a. t,'o"ii e Wi t ?\. (tiga hol yang qku tidak alun

meninggalkannya hingga aku mati) Ada kemungkinan kalimat Wti 1

(alru tidak alran meninggalkannya... dan seterusnya) termasuk bagian

dari wasiat, yakni hendaknya aku tidak meninggalkan ketiga hal itu...
dan seterusnya. Namun ada pula kemungkinan kalimat ini merupakan

kabar dari sahabat tentang dirinya.

;,bl ay*j (da, shalat Dhuha) Imam Ahmad memberi

tambahan dalam riwayatnya, it- F (Setiap hari). Dalam pembahasan

tentang shiyam(puasa) melalui jalur Abu At-Tayyah dari Abu Utsman

disebutkan dengan lafa:ir., ;,!A F i (Dua rakaot shalat Dhuha).

Ibnu Daqiq Al Id mengatakan, kemungkinan beliau SAW hanya

menyebutkan batas minimal yang mesti dilakukan.
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Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa shalat Dhuha hukumnya
mustahab (disukai) dan batas minimalnya adalatr dua rakaat. Adapun
sikap Nabi SAW yang tidak melakukan perbuatan tersebut secara

terus menerus tidak menafikan kesimpulan di atas, karena hal itu telatr

diperoleh dari perkataan beliau SAW dan tidak menjadi syarat bahwa

suatu hukum harus didasarkan pada dalil yang bersumber dari
perkataan dan perbuatan sekaligus. Hanya saj4 apa yang dilakukan
oleh Nabi SAW secara terus-menerus lebih dikedepankan daripada
yang tidak beliau lakukan secara berkesinambungan.

.,,,;: * ?"ii @an tidur setelah shalat witir). Dalam riwayat Abu

et-fa1.yafr disebutkan, iUi Li ,F ;ii'o6 1Oo, hendalcnya aku shalat

Witir sebelum tidur).

Hadits ini menerangkan disukainya mendahulukan pelaksanaan

shalat Witir sebelum tidur, dan yang demikian itu berlaku bagi mereka
yang tidak yakin akan bangun pada malam hari.

Wasiat yang serupa dengan ini telatr diberikan pula kepada Abu
Darda' seperti yang dikutip Imam Muslim, dan juga kepada Abu Dzar
seperti yang dikutip An-Nasa'i.

Adapun hikmah wasiat ini adalah untuk melatih jiwa agar

terbiasa melakukan shalat serta puasa sehingga dapat melaksanakan
keduanya dengan lapang dada, dan menutupi kekurangan yang
mungkin terjadi saat melaksanakan kewajiban. Di antara faidah shalat

Dhuha adalah, bahwa ia mencukupi sedekah yang ada pada persendian
manusia setiap hariny4 dimana jumlatrnya tiga ratus enam pulutr
persendian sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dari hadits Abu
Dzar, ;,!A ,;k', qt',.* bF" (Dan cakupkah atas semua itu dua

rakaat shalat Dhuha).

Al Hafizh Abu Al Fadhl bin Al Husain meriwayatkan dalam
Syarah At-Tirmidzi bahwa barangsiapa biasa shalat Dhuha lalu
meninggalkanny4 maka ia akan buta. Maka, banyak orang yang tidak
mau melakukan shalat Dhuha karena takut akan hal tersebut, padatral
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tidak ada sumber yang menerangkan seperti itu. Bahkan, nampaknya

hal itu termasuk perkara yang sengaja diisukan oleh syetan di

kalangan masyarakat awam untuk menghalangi mereka untuk

mendapatkan kebaikan yang banyak, khususnya kebaikan seperti yang

terkandung dalam hadits Abu Dzar.

Dua hal vans perlu diperhatikan

Pertama, Nabi SAW mewasiatkan ketiga perkara ini hanya

kepada tiga sahabatnya. Hal itu karena shalat dan puasa merupakan

ibadah badaniyah (ibadah yang dilakukan oleh anggota badan) yang

paling mulia. Sedangkan ketiga sahabat yang disebutkan di atas

bukanlah hartawan. Lalu shalat disebutkan dua kali karena ibadah ini

dilakukan pada malam dan siang hari, berbeda dengan puasa.

Kedua, Dalam hadits Abu Hurairah tidak ditemukan adanya

pembatasan baik saat safar (bepergian) maupun mukim (tidak

bepergian). Sementera judul bab hanya dibatasi pada saat tidak

bepergian. Pada dasamya hadits itu menunjukkan pada saat tidak

bepergian, karenanya merupakan makna terkuat yang dapat kita

simpulkan. Meski demikian, memahaminya dalam konteks sa/ar

(bepergian) dam mukim (tidak bepergian) sekaligus merupakan hal

yang mungkin. Adapun memahaminya dalam konteks safar saja

terlalu jauh dari maksud sebenarnya, karena safar umumnya

merupakan saat dimana diberikan banyak keringanan'

)U\\ 4 ht 
'l'6 

(seorang laki-laki dari kolangan Anshar

berkata) Dikatakan bahwa beliau adalah Itban bin Malik, karena kisah

dalam hadits ini mirip dengan kisah Itban. Hadits ini sendiri telah

disebutkan pada bab "Apakah imam Shalat Bersama orang-orang

yang Hadir" di bagian pembahasan tentang imam.

uvlA ji-1tlrot"t Dhuha) Ibnu Rasyid berkata, "Keterangan ini

menunjukkan bahwa hal itu seperti sesuatu yang telah dikenal di

antara mereka. Sebab bila tidak demikian, maka shalat beliau SAW di
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rumah salah seorang Anshar tersebut meski dilakukan pada saat

Dhuha, tidak harus dikatakan sebagai shalat Dhuha."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, batrwa ini adalah kisah Itban bin
Malik. Sementara telah disebutkan di bagian awal bab bahwa Itban
menamakannya sebagai shalat Dhuha. Dengan demikian, tercapailah
apa yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari. Adapun indikasi
pembatasan beliau dengan perkataan "saat tidak bepergian" cukup
jelas, karenaNabi SAW melakukan shalat tersebut di rumah Anas.

34. Shalat Dua Rakaat Sebelum Zhuhur

* frt e dtr'+ :lu r:"ib isr uy, ; it*
X.,;s;j,6:rX.,t'rr,.iht * f;,:kj )U *',
:rJ" .p ,>*sr: ,y e:Vt 'fi frS)j ,y e 7*l

V *t y ilt * dt,rb ;,.i\ ^LL 
usj .rr*:r

1180. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Aku telah menghafal
(menjaga) dari Nabi SAW sepuluh rakaat; dua rakaat sebelum Zhuhur,
dua rakaat sesudahnya, dua rakaat setelah Maghrib di rumahnya, dua
rakaat setelah Isya' di rumahnya dan dua rakaat sebelum Subuh. Saat

itu adalatr saat dimana Nabi SAW tidak boleh ditemui."

;;s; ,* j,-tr *i'o'tarr i'if r;1 ok'fi'* $Y
ll8l. Hafshah menceritakan kepada saya bahwa "*r,"muadzin mengumandangkan adzan dan fajar terbit, maka beliau shalat

dua rakaat.
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1182. Dari Aisyah RA, dia berkata, "sesungguhnya Nabi SAW

tidak pemah meninggalkan shalat empat rakaat sebelum Zuhur dan

dua rakaat sebelum Subuh."

Riwayat ini dinukil pula oleh Ibnu Abi Adi dan Amr dari

Syu'bah.

Keteransan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari lebih dahulu menyebut shalat-

shalat sunah rawatib sesudah shalat fardhu, kemudian beliau

menyebutkan pula shalat sunah rawatib sebelum shalat fardhu. Telah

disebutkan pembahasan tentang shalat dua rakaat faiar serta

pembicaraan mengenai hadits Ibnu Umar, dimana konteksnya sangat

jelas denganjudul bab.

Adapun hadits Aisyah, maka perkataannya dalam hadits tersebut

Pt |p Ari iu- I ;,sr? (Sesungguhnya Nabi SAW tidak pernah

meninggalkan shalat empat rakaat sebelum Zhuhur) tidak sesuai

dengan judul bab. Namun mungkin dikatakan bahwa maksud Imam

Bukhari adalah hendak menjelaskan shalat dua rakaat sebelum Zhuhur

bukan sesuatu yang mutlak, dalam artian tidak boleh ditambah lagi.

Ad-Dawudi berkata, "Disebutkan dalam hadits Ibnu Umar

'Beliau SAIY shalat sebelum Zhuhur dua rakaal', sementara dalam

hadits Aisyah dikatakan 'empat rakaat '. Hal ini harus dipahami bahwa

setiap salah seorang dari keduanya menyebutkan sifat yang dilihatnya

masing-masing." Lalu beliau berkata pula, "Ada kemungkinan Ibnu

Umar lupa dua rakaat dari yang seharusnya, yaitu empat rakaat."

gU 
- FATHI'L BAARI



Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Kemungkinan yang disebutkan

terakhir ini merupakan kemungkinan yang sangat jauh. Adapun

pendapat yang lebih utama adalah memahami kedua hadits itu dalam

dua kondisi, yakni kadang beliau SAW shalat dua rakaat dan pada

kesempatan yang lain beliau SAW shalat empat rakaat."

Kemudian ada pula yang mengatakan bahwa beliau SAW shalat

terlebih dahulu di rumatrnya dua rakaat, lalu keluar ke masjid dan

shalat lagi dua rakaat. Maka, Ibnu Umar hanya melihat dua rakaat

yang dilakukan di masjid tanpa melihat dua rakaat yang dilakukan di

rumah. Sementara Aisyah melihat keduanya sekaligus.

Adapun pendapat yang telah kami kemukakan didukung oleh

riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud dari hadits Aisyah, d .Jd olf

LH'j,iitt ;#, ,;t * (Beliau SAW biaso shalat di rumahnya empat

raknat sebelum Zhuhur lalu keluar). Abu Ja'far Ath-Thabari berkata,

"Empat rakaat adalah yang sering dilakukan oleh beliau SAW,
sedangkan dua rakaat hanya sesekali saja."

35. Shalat (sunah) Sebelum Shalat Maghrib

..,t1ztloo

,L|t\ri; iJv *r * fit* d'*";;'y'*,r
i 4it6i*-'o1t -,arf ,rCr'iS 

',ldrr €'Jb,4-;;l
1183. Dari Abdullah ; Muzani, dari Nabi ,O*, U.fiuu

bersabda, "Shalatlah (sunah) sebelum shalat Moghrib. " Lalu beliau
berkata pada kali yang ketiga, "Bagi siapa yang mau."' Karena,

beliau tidak suka jika orang-orang menjadikannya sunnah.
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1184. Dari Martsad bin Abdullah Al Yazari, dia berkata, "Aku

mendatangi Uqbah bin Amir Al Juhani, maka aku berkata, 'Tidakkah

engkau merasa heran atas perbuatan Abu Tamim, beliau biasa shalat

dua rakaat sebelum Maghrib'. Uqbah berkata, 'Sesungguhnya kami

melakukan shalat itu pada masa Rasulullah SAW'. Aku berkata,

'Apakah yang menghalangimu melakukannya saat ini?' Beliau

menj awab,' Kesibukan'."

Keteransan Hadits:

(Bab shalat (sunah) sebelum shalat Maghrib). Imam Bukhari

tidak menyebutkan shalat sebelum Ashar. Dalam hal ini disebutkan

riwayat dari Abu Hurairahr dengan lafazh, ;*it',y ,k 
";" 

?tt g;
i,irt lsemoga Allah merahmati seseorang yong shalat empat rakaat

sebelum maghrib). Hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu

Daud serta At-Tirmidzi, lalu dianggap shahih oleh Ibnu Hibban. Hal

tentang itu telah dinukil pula dari perbuatan beliau SAW, sebagaimana

tercantum dalam hadits Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh At-

Tirmidzi dan An-Nasa.i, qri pt '# jA" os U1 (Bahwasanya

beliau SAW biasa shalat empat rokaat sebelum Ashar). Akan tetapi,

hadits ini tidak memenuhi kriteria hadits shahih dalam kitab Shshih

Bukhari.

I Ini adalah kekeliruan, dan yang benar ia adalah hadits Ibnu Umar sebagaimana diketahui
dari sumber yang disebutkan oleh beliau sendiri. Sementara dalam kitab Bulughul Maram,
beliau menisbatkannya kepada Ibnu Umar, dan inilah yang benar,lYallahu a'lam.
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q-FJt in ,le ,:jt:o lrtrtottot sebelum shalat Maghrib). Abu

Daud menambahkan dalam riwayatnya dari Al Firabri, dari Abdul
warits, dengan sanadseperti di atas, fi; i/t ,SE tiV (Shalatlah

dua rakaat sebelum Maghrib). Kemudian beliau bersabda, ,y ,iV

f t *-il,Jt (Shalatlah dua rakaat sebelum Maghrib). Sementara Al

Ismaili meriwayatkan melalui jalur ini, lalu mengulang kalimat tadi
sebanyak tiga kali. Ini sesuai dengan perkataan yang tercantum dalam

riwayat Imam Bukhari, yaitu "t3 19.'e, d i,t (Beliau berkato pada

kali yang ketiga, "Bagi yang mau.'). Lalu dalam riwayat Abu Nu'aim
dalam krtab Al Musnhtmj disebutkan , 'j tiiti qrt ,FS t./t"it ,p ,|V

iLt 1 'i6 (Shalatlah sebelum Maghrib )ro rakaat. Beliau

mengucapkarurya tiga kali, lalu bersabda, " Bagi siapa yang mou. " ).
'-a 1A "*-'tti A6 (karena beliau tidak suka bila orang-

orong menjadilwnnya sebagai sunnah). Al Muhib Ath-Thabari
mengatakan bahwa Imam Bukhari tidak bermaksud menafikan
disukainya perbuatan itu, karena tidak mungkin sesuatu yang tidak
disukai itu diperintatrkan. Batrkan hadits ini menjadi dalil paling kuat
tentang disukainya perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan sunnah adalah syariat atau sesuatu yang
menjadi keharusan. Sepertinya, yang dimaksud adalah menurunkan
derajatnya dari posisi shalat sunatr rawatib. oleh sebab itu, mayoritas
ulama madztrab Syaf i tidak memasukkannya dalam bagian shalat-
shalat rawatib, tetapi sebagian ulama menggolongkannya sebagai
shalat rawatib. Namun pendapat terakhir ini dikritik, karena tidak
adanya keterangan yang menjelaskan Nabi SAW melakukan shalat
tersebut secara terus-menerus. Pembahasan lebih mendetail mengenai
hal ini telatr disebutkan dalam bab "Berapa Lama antara Adzan dan

Qamat" pada pembatrasan tentang Adzan.

t1... ,'$L iui (Jqbah berkata... dan seterusnya). Hal ini

dijadikan dalil lamanya waktu Maghrib. Tapi sebenarnya hal ini tidak
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dapat dijadikan hujjah bagi hal tersebut, sebagaimana telah kami

jelaskan di awal bab. Sebagian mengatakan; hanya saja dua rakaat

tersebut dianjurkan bagi mereka yang suci dan menutup aurat agar

tidak mengakhirkan Maglrib dari awal waktunya. Tidak diragukan

lagi bahwa melaksanakannya pada awal waktu adalah lebih utama.

Begitu pula bahwa waktu disukainya melaksanakan kedua rakaat

tersebut adalah selama belum dilaksanakannya shalat'

Pelajaran yang dapat diambil dari hadits ini telah disebutkan

pada bab terdahulu. Di sini terdapat bantahan terhadap pendapat Al

Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi, "Tidak ada seorang pun yang

mengerjakan kedua rakaat tersebut setelah masa sahabat, sebab Abu

Tamim adalah seorang tabi'in dan ia melakukannya." Kemudian

disebutkan oleh Al Atsram dari Ahmad bahwasanya ia berkata, "Aku

tidak pemah melalarkan keduanya kecuali satu kali ketika aku

mendengarkan hadits." Lalu disebutkan pula hadits-hadits yang cukup

akurat dari Nabi SAW dan sahabat serta tabi'in. Hanya saja beliau

SAW mengatakan "bagi yang mau", maka bagi siapa yang mau

supaya mengerj akannya.

36. Shalat Sunah Berjamaah

*t * dJt J-* dt ,f t4:? ilr *y:'-*.At;i;7i
Hal itu disebutkan Anas dan Aisyah RA dari Nabi SAW.

*j y ilt & ilr Jy:;*fr'e.,A\i F:)ti )P r
t!:, €us :ri+', cW *'p't

I185. Dari Mahmud bin Rabi' Al Anshari, bahwasanya ia telah

mengerti tentang Rasulullah SAW dan tentang air dari sumur di rumah

mereka yang disemburkan beliau SAW ke wajahnya.
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1186. Mahmud mengaku telah mendengar Itban bin Malik Al

Anshari RA -dan ia termasuk salah seorang yang turut dalam perang

Badar bersama Rasulullah SAW- berkata, "Aku dahulu shalat

mengimami kaumku di Bani Salim. Antara aku dengan mereka, ada

sebuah lembah yang apabila turun hujan maka cukup berat bagiku

untuk melewati lembah itu untuk mencapai masjid mereka. Akhirnya
aku mendatangi Rasulullah SAW dan berkata kepadanya,

'Sesungguhnya aku telah mengingkari penglihatanku. Sesungguhnya

lembah yang memisahkan antara aku dan kaumku banjir apabila hujan

turun. Maka terasa sulit bagiku untuk melaluinya. Aku sangat

menginginkan bila engkau datang dan shalat pada salah satu tempat di

rumahku agar aku menjadikannya sebagai mushalla (tempat khusus

untuk shalat). Rasulullah SAW bersabda, 'Aku akan melakukannya'.

Berangkatlah Rasulullah SAW dan Abu Bakar RA ketika matahari

telah meninggi. Rasulullah SAW mohon izin masuk, lalu aku pun

mengizinkannya. Beliau SAW tidak duduk hingga bertanya,

'Dibagian mana engkau suka aku shalat (dari bagian rumahmu)?' Aku
mengisyaratkan tempat yang aku sukai agar beliau SAW shalat di

sana. Rasulullah SAW pun berdiri dan takbir, sedangkan kami

membuat shaf di belakangnya. Beliau SAW shalat dua rakaat

g7O 
- FATEI'L BAARI



kemudian salam, dan kami pun salam ketika beliau salam. Lalu kami

menahan beliau untuk menyantap makanan yang telah kami siapkan

untuknya. Kemudian orang-orang di sekitar mendengar bahwa

Rasulullatr SAW ada di rumahku, maka beberapa laki-laki di antara

mereka datang hingga banyaklah orang yang datang ke rumahku. Lalu

salah seorang laki-laki di antara mereka berkata, 'Apakatr yang

dilakukan oleh Malik, aku tidak melihatnya?' Salatr seorang laki-laki
di antara mereka menjawab, 'Dia itu munafik, tidak mencintai Allatr
dan Rasul-Nya'. Maka Rasulullatr SAW bersabda, 'Jangon berkata

begitu, tidal*ah engkau melihatrrya mengucapkan laa ilaaha illallah
demi mencari keridhaan Allah?' Laki-laki tersebut berkata, 'Allatr dan

Rasul-Nya lebih mengetahui. Adapun kami, demi Allah, tidaklah
melihat kasih sayang dan pembicaraannya kecuali mengarah kepada

orang-orang munafik'. Rasulullah SAW bersabda,'Sesungguhnya
Allah telah mengharamlan atas neralra siapo yang mengucapkan laa
ilaaha illallah untuk mengharap ridha Allah'."

Mahmud berkata, "Aku menceritakan hadits itu kepada suatu

kaum yang di antara mereka terdapat Abu Ay3rb, yaitu seorang

satrabat Rasulullah SAW yang wafat dalam peperangan dimana Yazid
bin Muawiyah sebagai pemimpin mereka di negeri Romawi, namun

Abu Ayyub mengingkari hal tersebut dan berkata, 'Demi Allah, aku
tidak mengira Rasulullah SAW pernah mengucapkan apa yang engkau

katakan'. Maka, hal itu terasa berat bagiku. Akhirnya aku berjanji
kepada Allah jika aku selamat dan kembali dari peperangan, maka aku

akan bertanya kepada Itban bin Malik RA apabila aku masih

menemukannya dalam keadaan hidup di masjid kaumnya. Kemudian
aku kembali lalu melakukan haji -atau umratr- setelah itu melakukan
perjalanan hingga sampai ke Madinah. Aku pun mendatangi Bani
Salim dan ternyata Itban -yang telah tua dan buta- sedang shalat

mengimami kaumnya. Ketika selesai salam, aku pun memberi salam

kepadanya seraya memperkenalkan diri. Kemudian aku bertanya

kepadanya tentang hadits tersebut, maka dia pun menceritakan
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kepadaku sebagaimana yang beliau ceritakan kepadaku pada kali

pertama."

@g@:
(Bab shalat sunah berjamaah). Kemungkinan yang dimaksud

adalah shalat sunah secara mutlak, namun ada pula kemungkinan yang

dimaksud lebih umum daripada itu.

*3 y Nt ,rb 4t f u$o 'iu, €3 z:tr.tb3 "df rys (Hat itu

disebutlran oleh Anas dan Aisyah dari Nabi SAn Adapun hadits Anas

yang dimaksud adalah hadits beliau SAW tentang shalat Nabi SAW di

rumah Ummu Sulaim, dimana di dalamnya disebutkan , '€ti til:ri';
Itt;j (,lku membuat shaf bersamo seorang anak yatim di belakang

beliau SAW.Hadits ini telah disebutkan pada pembahasan tentang

shaf dan lainnya. Sedangkan maksud hadits Aisyah adalah tentang

shalatnya Nabi SAW di masjid, dan pembahasan mengenai hadits ini
telah diterangkan pada bab "Anjuran untuk Shalat Malam".

,* U,f:e (maka Abu Ayyub mengingknri hal tersebut). Abu

Ayyub sendiri telah menjelaskan dasar pengingkarannya, yakni

dugaannya yang kuat bahwa Rasulullah SAW tidak pemah

mengucapkan perkataan seperti itu. Dasar dugaannya itu adalah

adanya kejanggalan pada sabda Nabi SAW, "Sesungguhnya Allah
telah mengharamkan nerakn bagi merekn yang mengucapknn laa

ilaaha illallah." Sebab, secara lahiriah tidak seorang pun masuk

neraka di antara mereka yang bertauhid tapi berbuat maksiat. Ini
menyalahi sejumlah ayat dan hadits yang masyhur, di antaranya hadits

tentang syafaat. Akan tetapi keduanya dapat diselaraskan, yaitu bahwa

yang diharamkan adalah kekal di neraka.

Riwayat Mahmud terhadap hadits Itban ini didukung riwayat

Anas bin Malik, seperti dinukil Imam Muslim. Seakan-akan yang

mendorong Mahmud menemui Itban untuk mendengarkan hadits
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kedua kaliny4 adalah karena setelah Abu Ayyub mengingkari
haditsnya, maka dia memvonis bahwa dirinya tidak menghafal dengan

baik kalimat yang diingkari oleh Abu Ayyub. Oleh sebab itu, dia pun
merasa puas dengan mendengarnya dari Anas pada kali yang kedua.

Pada hadits ini terdapat sejumlah faidah yang telah diterangkan
pada bab "Masjid-masjid di Rumah". Di dalamnya terdapat
keterangan sebagaimana judul bab di atas, yakni shalat sunah secara

berjamaah.

Ibnu Wahab meriwayatkan dari Malik tentang bolehnya
mengimami beberapa orang dalam shalat sunah. Adapun bila
dilakukan beramai-ramai dan manusia dikumpulkan untuk
melakukannya, maka hal itu tidak diperbolehkan. pendapat ini
berdasarkan kaidah "Menutup Jalan Menuju Kerusakan", karena
dikhawatirkan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan
mengenai hal itu menduga bahwa perbuatan tersebut adalah fardhu.
Sementara Ibnu Habib -salah seorang murid Malik- mengecualikan
shalat malam di bulan Ramadhan, karena hal itu telah masyhur dinukil
dari perbuatan sahabat serta generasi sesudah mereka.

Pelaiaran vang danat diambil

l. Sifat lembut dan kasih sayang Nabi SAW terhadap anak-anak.

2.

3.

4.

5.

6.

Seseorang boleh menyebutkan alasan permintaan maaf.

Mencari arah kiblat.

Tempat di rumah yang dikhususkan untuk shalat tidak keluar
dari kepemilikan pemilik rumah tersebut.

Larangan bagi seseorang mengkhususkan tempat tertentu untuk
shalat hanya berlaku di masjid umum.

Celaan bagi orang yang tidak menghadiri majelis seorang tokoh
besar.
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7.

8.

9.

Mencela seseorang dengan apa yang tampak darinya tidak

dianggap sebagai ghibah (menggunjing).

Menyebutkan seseorang dengan apa yang ada pada dirinya

untuk memperkenalkan diri adalah diperbolehkan.

Mengucapkan dua kalimat syahadat cukup untuk

diberlakukannya hukum-hukum yang berkaitan dengan kaum

muslimin.

Seorang yang belajar hadits harus lebih memastikan dari

syaikhnya akan keakuratan riwayat yang diterimanya, apabila ia

khawatir lupa. Lalu bagi syaikh hendaknya mengulangi hadits

itu kembali.

Melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu atau tujuan lainnya.

Iman Bukhad telah memberi judul bab ini lebih banyak dari apa

yang disebutkan tadi.

37. Shalat Sunah di Rumah

J, ^)tt J;r'Jti ,iu Li:? ilt ,r, ; it ,f
.rr'j s'riir* \')'€s)bi 8; r;r'rii-;t

10.

11.

,*iyil'

. & o. 6,1 to, t,,..
,-,t ol ..9 ,-,Ll Jl J--e a.*rU.J. IJ . J

1187. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Rasulullah SAW

bersabda, 'Jadikanlah di rumah-rumah kalian sebagian dari shalat-

shalat kolian, dan jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan'."

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abdul Wahhab dari Ayyub.
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Keteransan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar,
*Jadikanlah di rumah-rumoh lalian sebagian dari shalat-shalat
lralian." Telatr disebutkan dengan lataztn. seperti ini melalui jalur lain
dari Nafi' dalam bab "Dibencinya Shalat di Pekuburan" pada

pembahasan tentang masj id-masj id.

a6 ,f i6jt *'oi6.t5 (Hadits ini diriwayatkan pula oteh Abdul

Wahhab), yakni Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dari Ayyub. Riwayat
pendukung ini telatr dinukil oleh Imam Muslim dari Muhammad bin

Al Mutsanna dari Ayyub dengan lafa^,,:tt V.rq l:, 8i e,:j:"
(Shalatlah di rumah-rumah kalian dan jangan jadikan rumah kalian

[sepertiJ kuburan).
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;t5s'e'i
20. KITAB KEUTAMAAN SHALAT DI MASJID

MAKKAH DAI\I MADINAH

1. Keutamaan Shalat di Masjid Makkah dan Madinah

,'+ JE ti;Ji ^- rtt qr * 6i'd; ilu ui *
' :;'"(-',,J''iit ;-, Ct (,? ok', ,:*': +b Ut )b'/t(rt-J-(

3;r?;z
1188. Dari Qaza'ah, dia berkata, 'oAku mendengar Abu Sa'id

RA empat." Ia berkata, "Aku mendengar dari Nabi SAW, dan dia

telah berperang bersama Nabi SAW dalam dua belas peperangan."

ifi ilu$t y ilt Jr"';)t * ^b fi' nri;; e,i ,y

Jb J;)t ;*-,".j ,1t:ljt r';ir l*t*7 {* jt:f jf}'

I189. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Tidak [bolehJ dipersiapkan perjalanan jauh kecuali kepada tiga
masjid; Masjidil Haram, Masjid Rasulullah SAW [Masjid NabawiJ
dan Masjidil Aqsha;'

i<)a ,iG *'t y ilt & olrli ^* ist'r:.,;;",^ ,Jri'*
.?t!Jt r.**)t.ttt'- Ut* /1i'* t* €y q.
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1190. Dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW bersabda, "Satu

shalat di masjidlru ini lebih baik daripada seribu shalat di tempat

selainnya, kecuali Masj idil Haram."

Keterangan Hadits:

Dalam naskah Ash-Shaghani disebutkan lafazh basmalah

sebelum penulisan bab.

Ibnu Rasyid mengatakan bahwa Imam Bukhari tidak

mencantumkan Baitul Maqdis pada judul bab, padahal Baitul Maqdis

disebutkan dalam hadits bersama dengan kedua masjid itu (Masjidil

Haram dan Masjid Nabawi). Hal itu dikarenakan dia menyebutkan

Masjidil Aqsha pada bab tersendiri lalu beliau menyebutkan kata

shalat, meski lafazh tersebut tidak ditemukan dalam hadits, dengan

tujuan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perjalanan ke

masjid-masjid adalah untuk shalat di dalamnya. Sebab, lafazh masjid

memberi asumsi pada pelaksanaan shalat. Demikian perkataan Ibnu

Rasyid.

Nampaknya, tujuan Imam Bukhari menyebutkan judul seperti

ini dalam pembahasan shalat sunah adalah untuk menjelaskan bahwa

yang dimaksud dengan shalat di sini adalah shalat sunah. Namun ada

kemungkinan yang dimaksud adalah makna yang lebih umum

termasuk shalat sunah. Demikian pula pendapat mayoritas ulama

mengenai hadits di bab ini. Namun Ath-Thahawi berpandangan bahwa

keutamaan itu hanya khusus bagi shalat fardhu, seperti yang akan

diterangkan.

qi'& ii]lr ,r: * Ui'+ (olcu mendengar Abu Sa'id empat)

Yakni menyebut empat kali, atau aku mendengar darinya empat kali,

atau empat kalimat.

tY OG t (dan dia telah berperang) Yang mengucapkan

perkataan ini adalah Qaza'ah, sedangkan yang menjadi objek

pembicaraan adalah Abu Sa'id Al Khudri.
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|t? a:;rl ,P.@uo belas lcali peperangon) Demikianlah Imam

Bukhari menyebutkan tanpa mencantumkan matan hadits. Setelah itu,

Imam Bukhali menyebutkan hadits Abu Hurairah tentang melakukan

perjalanan jauh. Maka, Ad-Dawudi menduga bahwa Imam Bukhari

menyebutkan dua sanad untuk salu matan Akan tetapi perkataannya

ini kurang tepat, sebab hadits Abu Sa'id memuat empat perkara

seperti disebutkan Imam Bukhari, sedangkan hadits Abu Hurairah

terbatas pada melakukan perjalanan jauh saja. Tapi, meski demikian

tidak ada halangan untuk menyatukan kedua hadits itu dalam satu

matan berdasarkan kaidatr Imam Bukhari yang membolehkan

meringkas hadits.

Ibnu Rasyid berkata, "Oleh karena salah satu dari kempat

perkara itu adalah 'tidak boleh melakukan perjalanan jauh', maka

beliau menyebutkan bagian awal hadits hingga bertemu dengan hadits

Abu Sa'id Al Iftudri. Seakan-akan maksud beliau melakukan hal ini

adalatr untuk menerangkan pentingnya menghafal hadits. Di samping

itu, beliau juga tidak melupakan untuk menerangkannya, karena hadits

yang dimaksud akan disebutkan pada bab kelima."

iV;lt lr3, I Qidak [bolehJ mempersiopkan perialanan jauh)

Maksudnya adalah, larangan untuk safar (bepergian jauh) ke tempat

selain itu. Ath-Thaibi mengatakan bahwa ini merupakan larangan

paling tegas, seakan beliau menyatakan, "Tidak pantas untuk

dijadikan tduan bepergian selain tempat-tempat tersebut, karena

keistimewaan yang dimilikinya."

1'v[t .tatit (Masjidit haram) Yakni yang diharamkan, dan

yang dimaksud adalah seltruh wilayah tanah Haram. Namun ada pula

yang mengkhususkan tempat yang digunakan untuk shalat, dan tidak

termasuk rumah-rumah serta tempat-tempat lainnya di wilayah tanatr

Haram. Ath-Thabari mengatakan bahwa pendapat terakhir didukung

oleh sabda beliau tih tg.talij (dan masjidku iri), karena lafazh ini

memberi asumsi bahwa yang dimaksud adalatr masjid (tempat yang
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digunakan untuk shalat), maka seharusnya yang dikecualikan juga

memiliki makna yang sama.

Pendapat lain mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah

Ka'bah. Pendapat ini dinukil Imam Ath-Thabari, dan didukung oleh

riwayat An-Nasa'i dengan lafazh UXj, ll (Kecuali Ka'bah). Tapi

pernyataannya harus- ditinjau kembali, karena riwayat yang dinukil

An-Nasa'i adalah z;At 'J* l! (Kecuali masjid Ka'bah). Meskipun

kata "masjid" tidak dicantumkan, tapi tetap merupakan makna yang

dimaksud.

Pendapat pertama didukung oleh riwayat Ath-Thayalisi melalui
jalur Atha', dimana dikatakan kepadanya, "Apakah keutamaan

tersebut hanya berlaku bagi masjid atau seluruh wilayah tanah

Haram?" Beliau berkata, "Bahkan berlaku bagi seluruh wilayah tanah

Haram, karena semuanya adalah masjid."

t: y ilr & )ySt ra3) (dan masjid Rasu[), yakni

Muhammad SAW. Adapun pemakaian kata "masjid Rasul" dan bukan

'masjidku' adalah untuk pengagungan. Namun ada kemungkinan

perubahan ini berasal dari sebagian perawi hadits. Ini didukung oleh
sabdanya dalam hadits Abu Sa'id yang menyebutkan dengan lafazh,

(y) (dan masjidku).

#'1i r43i (dan masjid At Aqsha). Yakni Baitul Maqdis,

sebab penamaan Masjid Al Aqsha (yang terjauh) adalah karena
jaraknya yang sangat jauh dari Masjidil Haram. Ada pula yang

mengatakan; karena jauhnya perbedaan waktu atau masa arfiara

keduanya. Namun pendapat terakhir ini kurang tepat, karena telah

disebutkan dalam hadits shahih bahwa perbedaan waktu dibangunnya

kedua masjid itu adalah empat puluh tahun. Pembahasan lebih
terperinci akan disebutkan pada biografi Ibrahim Al Khalil saat

membahas tentang kisah-kisah para nabi, disertai penjelasan tentang

permasalahan yang berkaitan dengannya beserta jawabannya.
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Selanj utnya Az-Zarnak'hsyari mengatakan, dinamakan Al Aqsha

karena saat itu tidak ditemukan satu masjid pun sesudahnya. Lalu ada

yang mengatakan karena jauhnya dari hal-hal yang keji dan kotor.

Pendapat lain mengatakan; dinamakan Al Aqsha (paling jauh) bila

dibandingkan dengan Masjid Madinah, karena Masjid Madinah

terletak jauh dari Makkah, sementara masjid Al Aqsha lebih jauh lagi

dari Makkah dibanding Masjid Madinah.

Baitul Maqdis memiliki sekitar dua puluh nama, di antaranya:

Iliya', Baitul Muqaddas, Al Quds, Syalam, Aura Salam, Kaurah, Bait

Iyel, Shahyun, Mishruts, Kaur Syaila, Baabus, dan seterusnya. Lalu Al
Husain bin Khaluwaih (pakar bahasa) telah merangkum nama-nama

Baitul Maqdis dalam kitabnya yang berjudul Laisa. Adapun persoalan

yang berhubungan dengan Makkah dan Madinah akan diterangkan

dalam pembahasan tentang haji.

Dalam hadits ini terdapat keterangan tentang keutamaan dan

keistimewaan masjid-masjid tersebut dibanding masjid-masjid yang

lain, karena masjid-masjid itu adalah masjid-masjid para nabi. Di
samping itu, masjid pertama merupakan kiblat kaum muslimin serta

tempat melaksanakan haji, masjid kedua adalah kiblat bagi umat-umat

terdahulu, sedangkan masjid ketiga dibangun atas dasar takwa.

Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang melakukan

perjalanan jauh selain ke tiga masjid tersebut, seperti mengunjungi

orang-orang shalih yang masih hidup maupun yang telah mati, atau

mengunjungi tempat-tempat utama dengan maksud memperoleh

berkah serta melakukan shalat di tempat itu.

Syaikh Abu Muhammad Al Juwaini berkata, "Diharamkan

melakukan perjalanan jauh selain ke tiga masjid tersebut berdasarkan

makna lahiriah hadits di atas." Al Qadhi Husain memberi isyarat yang

mendukung pendapat ini, dan pendapat ini pula yang dipegang oleh

Iyadh serta sejumlah ulama lainnya. Pendapat ini diindikasikan oleh

riwayat para penulis kitab Sunan berupa pengingkaran Bushrah Al
Ghifari terhadap Abu Hurairah karena melakukan perjalanan jauh ke
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negeri Thur. Dia berkata kepada Abu Hurairah, "seandainya aku

mendapatimu sebelum pergi, niscaya engkau tidak akan berangkat'"

Lalu dia berdalil dengan hadits di atas. Hal ini menunjukkan bahwa

hadits tersebut berlaku secara ulnum, dan Abu Hurairah

menyetujuinya.

Adapun pendapat yang benar menurut Imam Al Haramain serta

ulama-ulama madzhab Syafi'i adalah, batrwa perbuatan tersebut tidak

haram. Lalu mereka menjawab hadits di atas dengan sejumlah

jawaban, di antaranya; batrwasanya keutamaan yang sempuma hanya

diraih dengan melakukan perjalanan jauh ke tiga masjid tadi, berbeda

halnya dengan tempat-tempat yang boleh dikunjungi. Dalam riwayat

Imam Ahmad -yang akan disebutkan nanti- dengan lafazh, \t{I I

# ii l*3 (Tidak pantas bagi kendaraan disiapkan [untuk

perjalanan jauh). Riwayat ini sangat jelas mengindikasikan batrwa

hal itu tidaklah haram.r

Pendapat lain mengatakan bahwa larangan ini berlaku khusus

bagi mereka yang bernadzar untuk shalat di salah satu dari ketiga

masjid tersebut, dimana nadzar seperti ini tidak wajib dilaksanakan.

Demikian dikatakan oleh Ibnu Baththal.

Al l(haththabi mengatakan, bahwa lafazh hadits tersebut

berbentuk khabar (berita), namun bermakna menetapkan kewajiban

shalat di tempat-tempat yang digunakan untuk tabarruk (mencari

berkah) bagi orang yang bemadzar. Yakni, tidak ada keharusan untuk

memenuhi nadzar ke tempat-tempat tersebut selain tiga masjid ini.

Pendapat lain mengatakan, bahwa maksud hadits tersebut adalah

untuk menjelaskan hukum masjid. Tidak diperbolehkan melakukan

perjalanan jauh ke salah satu masjid di antara masjid-masjid yang ada

t Persoalannya tidak seperti yang beliau katakan, bahkan hadits itu sangat jelas

menyatakan pengharaman dan pelarangan. Lafazh seperti ini menurut kebiasaan

,y-u' ,n"ngindung perkara yang sangat besar, seperti firman-Nya, "Dan tidak

iorto, bagi Sang ndt o, mengombil anaE'. luga firman-Nya, "Mereka berkata'
'Maha 

suci Engkau, tidaklah pantas bagi kami meniadikqn poro wali sesudah-Mu;'
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untuk shalat di dalamnya kecuali tiga masjid yang disebutkan di atas.

Adapun mengunjungi selain tiga masjid tersebut, seperti mengunjungi
orang yang shalih, kerabat, sahabat, menuntut ilmu, bisnis ataupun

untuk rekreasi, maka tidak masuk dalam cakupan larangan hadits itu.

Hal ini didukung oleh riwayat yang dikutip oleh Imam Ahmad melalui
jalur Syahr bin Hausyab, dia berkata, "Aku mendengar Abu Sa'id
mengatakan ketika disebut tentang shalat di Thursina, 'Rasulullah

SAw bersabda, 'pi^l'Ut 4., \ri# y-' ,)lile t'".tx-ti ,n,td! u,fr )
c+:;'1#1i "o:art pr;ir .r,;,ir (Tidakpantas bagi seorangyang

shalat menyiapkan kendaraan untuk perjalanan jauh ke salah satu

masjid untuk tujuan melakukan shalat di dalamnya, selain Masjidil
Haram, Masjidil Aqsha dan masjidku)'." Riwayat Syahr ini masuk

kategori hasan, meski terdapat beberapa kekurangan.

Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah

berangkat untuk melakukan i'tikaf pada ketiga masjid tadi,
sebagaimana Al Khaththabi menukilnya dari sebagian golongan salaf
dimana mereka berkata, "Tidak boleh melakukan i'tikaf selain pada

ketiga masjid, namun saya tidak melihat adanya dalil yang
mendukungnya.

Hadits itu dijadikan dalil bahwa barangsiapa bernadzar
mendatangi salah satu dari tiga masjid tersebut, maka hukumnya
menjadi wajib baginya. Ini merupakan pendapat Imam Malik, Ahmad,
Syafi'i, Al Buthi dan dipilih oleh Abu Ishak Al Marwazi. Namun Abu
Hanifah mengatakan bahwa nadzar tersebut tidak wajib hukumnya.

Imam Syaf i berkata dalam kitab Al Umm, "Nadzar itu wajib
hukumnya apabila dikaitkan dengan Masjidil Haram, karena adanya

keterkaitan dengan ibadah kurban, berbeda dengan dua masjid yang
lainnya." Pendapat inilah yang banyak didukung oleh para ulama
madzhab Syaf i. Sementara Ibnu Al Mundzir berkata, "Nadzar
menjadi wajib bila dikaitkan dengan dua tanah suci (Makkah dan

Madinah). Sedangkan bila dikaitkan dengan Masjid Al Aqsha, maka
hukumnya tidak wajib." Lalu Ibnu Al Mundzir memperkuat
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argnmentasinya dengan hadits Jabir, |&t * b, * e 3ti 
')+iii

q ,p ,i6 ,.,"ii' :* .,i 'dbi bl k ;* i,' d 'oi.* il
(Sesungguhnya seorang laki-laki berlrata kcpada Nabi SAW, "Aht
bernadzar apabila Allah menaHukkan untuhnu kota Mak*ah maka

alat alran shalat di Baitul Maqdis." Maka Nabi SAW bersabda,
"Shalatlah di sini.').

Ibnu At-Tin mengatakan, di sini terdapat hujiatr bagi pendapat

Imam Syaf i batrwa melakukan perjalanan jauh ke Masjid Madinatr

dan Masjid Al Aqsha serta shalat pada keduanya termasuk ibadah

untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka seharusnya hukum
nadzar yang dikaitkan dengan keduanya juga wajib seperti halnya
Masjidil Haram.

Adapun pembatrasan lebih mendetail tentang wajib tidaknya
nadzar yang dikaitkan dengan mendatangi salah satu dari ketiga
masjid itu, dan perselisihan ulama yang berhubungan dengannya, telah
dijelaskan dalam kitab-kitab Furu'.

Hadits di atas juga dijadikan dalil batrwa orang yang bernadzar
mendatangi selain ketiga masjid tersebut untuk shalat atau maksud-
maksud lain, maka ia tidak wajib memenuhi nadzar tersebut, karena
masjid-masjid yang lain tidak memiliki kelebihan. Maka, ia cukup
shalat di masjid mana saja.

Imam An-Nawawi mengatakan bahwa hal itu tidak
diperselisihkan, kecuali riwayat dari Al-Laits yang mengatakan bahwa
nadzan tersebut wajib dilaksanakan. Adapun pendapat yang dinukil
dari madzhab Hambali adalah bahwa orang tersebut wajib membayar
lrafarat (denda) seperti lrafarat orang yang melanggar sumpah dan
nadzarnya dianggap tidak pernah ada. Sementara dari madztrab Maliki
dinukil riwayat yang mengatakan, apabila tempat tersebut memiliki
kekhususan dengan suatu ibadah tertentu, maka ia wajib menepati
nadzarnya. Sedangkan apabila tidak, maka ia tidak wajib
melaksanakannya.
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Dari Muhammad bin Maslamah Al Maliki telah dinukil bahwa

nadzar tersebut wajib dilaksanakan jika tempat yang didatangi adalah

masjid Quba', karena Nabi SAW biasa mendatanginya pada setiap

hari Sabtu seperti yang akan disebutkan.

Al Karmani mengatakan bahwa masalah ini banyak

diperbincangkan pada masa kami di negeri Syam, dan tidak sedikit
buku atau karangan yang ditulis tentang pendapat-pendapat dari

masing-masing yang mengatakan wajib atau tidaknya hal ini.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa Imam Bukhari mensinyalir
bantahan dari Syaikh Taqiyuddin As-Subki dan ulama lainnya
terhadap Ibnu Taimiyah, serta dukungan yang diberikan oleh Al
Hafrzh Syamsuddin bin Abdul Hadi serta ulama lainnya kepada Ibnu
Taimiyah, dan ini merupakan perkara masyhur di negeri kami.
Adapun kesimpulannya, mereka menjadikan konsekuensil dari
pendapat Ibnu Taimiyah ini untuk mengharamkan perjalanan jauh
untuk ziarah ke kubur Nabi SAW, dimana ini merupakan perkara yang
mereka ingkari.

Di antara dalil yang dikemukakan untuk menolak pandangan

Ibnu Taimiyah dalam perkara ini adalah ijma' (kesepakatan) ulama
tentang disyariatkannya ziarah ke kubur Nabi SAW. Hanya saja,

dinukil dari Imam Malik bahwa beliau membenci perkataan 'oAku

I Konsekuensi yang mereka katakan pada dasarnya tidak meruntuhkan pandangan
Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Taimiyah sendiri menerima konsekuensi tersebut, karena ia
bukanlah perkara buruk bagi mereka yang mengenal Sunnah secara mendalam.
Semua hadits yang berhubungan dengan keutamaan mengunjungi kubur Nabi SAW
adalah lemah, bahkan ada yang palsu sebagaimana hasil penelitian Abu Al Abbas
dalam kitabnya Al Manasl*. Meski hadits-hadits tersebut shahih, tetap tidak dapat
dijadikan hujjah tentang bolehnya melakukan perjalanan jauh untuk mengunjungi
kuburan Nabi SAW tanpa bermaksud mendatangi Masjid Nabawi. Bahkan, hadits-
hadits tersebut bersifat global dan tanpa batasan. Sementara hadits-hadits yang
menjelaskan larangan melakukan perjalanan jauh, selain kepada tiga masjid tersebut,
membatasi cakupan hadits-hadits tadi. Syaikh Ibnu Taimiyah tidak mengingkari
ziarah (kunjungan) ke kuburan Nabi SAW bila tidak harus melakukan perjalanan
jauh. Akan tetapi, beliau hanya mengingkari perjalanan jauh dalam rangka
mengunjungi kuburan Nabi SAW semata tanpa maksud mendatangi Masjid Nabawi.
LYallahu a'lam.

FATHUL BAARI _ 3t5



telatr mengunjungi kubur Nabi SAW". Namun Para pengikutnya

menjelaskan bahwa maksud beliau adalatr membenci lafazh tersebut

sebagai wujud kesopanan, bukan syariat ziarah itu sendiri. Sebab

perkara ini merupakan amalan yang utama serta sarana yang agung,

yang dapat menyampaikan kepada Dzat Yang Maha Agung.

Sesungguhnya disyariatkannya ziaruh ke kubur Nabi SAW merupakan

perkara yang disepakati tanpa ada yang menyalahinya.

Sebagian peneliti mengatakan, bahwa sebagian lafazh dalam

sabda Nabi SAW o'Kecuali kepada tiga masiid' tidak disebutkan.

Lafafu tersebut mungkin bersifat lunlun, yakni "Tidak boleh

melakukan perjalanan jauh ke suatu tempat atau karena suatu urusan

kecuali tiga masjid", atau lafazhyang dimaksud lebih khusus daripada

itu. Tapi kemungkinan pertama tidak dapat dibenarkan, karena

konsekuensinya dilarang juga melakukan perjalanan jauh untuk bisnis,

mempererat hubungan kekeluargaan, menuntut ilmu serta yang

lainnya. Dengan demikian, yang dimaksud adalah kemungkinan

kedua. Akan tetapi seharusnya kemungkinan yang kita kemukakan

lebih sesuai, yaitu tidak bolehnya melakukan perjalanan jauh ke suatu

masjid dengan maksud shalat di masjid itu, kecuali tiga masjid

tersebut. Dengan pengertian seperti ini, tertolaklatr pendapat yang

melarang melakukan perjalanan jauh untuk mengunjungi kuburan

Rasulullah SAW dan orang-orang shalih. Wallahu a'lam.

As-Subki mengatakan, bahwa tidak ada tempat di bumi ini yang

memiliki keutamaan secara dzatnya sehingga dianjurkan untuk

mendatanginya kecuali tiga tempat tersebut. Adapun yang saya

maksud dengan tempat yang utama adalatr tempat yang dinyatakan

utama oleh syariat, sehingga dikaitkan dengannya hukum syara'.

Adapun tempat-tempat lainnya tidak boleh ditempuh hanya untuk

mengunjungi tempat itu. Tapi tempat-tempat tersebut boleh

dikunjungi untuk wisata, jihad, menuntut ilmu atau yang seperti itu di

antara tujuan-tujuan sunah maupun mubah lainnya.

As-Subki melanjutkan, battwa masalah ini agak membingung-

kan sebagian orang. Mereka mengira bahwa mengunjungi seseorang
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yang berada di luar ketiga tempat tersebut juga termasuk dalam
larangan tersebut, dan ini merupakan suatu kesalahan, sebab makna
hadits tersebut adalah "Tidak boleh melakukan perjalanan jauh ke
suatu masjid atau tempat dengan tujuan mengunjungi tempat itu
semata kecuali mengunjungi tiga masjid yang disebutkan di atas.

Adapun melakukan perjalanan jauh untuk mengunjungi teman atau
menuntut ilmu -bukan karena tempatnya tapi karena orang yang
berada di tempat itu- maka hal ini diperbolehkan".

, t,
tj,a sldi eUb ghalat di masjidku ini).Imam An-Nawawi

berkata, "Seharusnya seseorang berusaha untuk shalat di tempat yang
menjadi masjid pada zarnan Rasulullah SAW, dan bukan di bagian
masjid yang ditambahkan sesudahnya, karena keutamaan itu hanya
disebutkan pada masjid beliau sAw". Beliau SAW menegaskan hal
itu dengan lafazh hadza (ini). Berbeda dengan Masjid Makkah,
dimana keutamaan di sana ada pada seluruh wilayah Makkah, bahkan
Imam An-Nawawi mendukung pendapat yang mengatakan bahwa
keutamaan dalam hadits di atas berlaku pada seluruh wilayah tanah
Haram.

ir vStlta:ir \! (ke c u al i Masj i di I Har am). Ibnu Baththal berkata,

"Pengecualian di sini bisa saja bermakna Masjidil Haram memiliki
keutamaan yang sama dengan Masjid Madinah, atau lebih, sebaliknya.
Kemungkinan pertama jauh lebih tepat. sebab bila yang dimaksud
adalah dua kemungkinan lainnya, maka kadarnya tidak dapat
diketahui melainkan berdasarkan dalil yang menerangkannya, berbeda
halnya jika dikatakan bahwa keduanya memiliki kemuliaan yang
sama."

Seakan-akan Ibnu Baththal tidak menemukan dalil yang kedua.
Imam Ahmad telah meriwayatkan dan di-shahih-kan oreh Ibnu
Hibban melalui jalur Atha' dari Abdullah bin Zubair, dia berkata,
"Rasulullah SAW bersabda, Q a}-n Ui ,t S*si * iira3 e;fu
erY'.1 ,Fi pesr te;-ar qiu*,, ,'rtVi ,r;J,t\yyc;"st'u it-.:
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rjh (Shalat di masjidfu ini lebih utama daripada seribu kali shalat di

masjid lainnya kccuali Masjidil Haram, dan shalat di Masjidil Haram

lebih utama daripada seratus kali shalat di masjid ini).

Sementara datam riwayat Ibnu Hibban disebutkan, Ul.i eity*i
fi*, * eiU:yi,Pi (Shalat di masiid tersebut [Masiidil

HaramJ lebih utama daripada seratus lrali shalat di Masiid Madinah).

Ibnu Abdul Barr menaggapi hadits ini, batrwa para ulama

berbeda pendapat apakatr Ibnu Zubair menukil langsung dari Nabi

SAW atau hadits tersebut hanya bersumber dari beliau. Akan tetapi

para perawi yang menyatakan Ibnu Zubair menukil langsung dari

Nabi SAW memiliki tingkat kepakaran dan keakuratan lebih tinggi.

Disamping itu, persoalan seperti di atas tidak dapat dikatakan

berdasarkan pendapat semata.

Dalam riwayat Ibnu Majah dari hadits Jabir, dari Nabi SAW,

disebutkan , ,1r.,At r,.;,ir 'ili't'y q.itu li U [bii €)?* eitu
il'f 9!tu !1 y q,l-i e,i, ro;ir eirvi (satu kati shatat di

masjidku lebih utama daripada seribu kali shalat di masjid lainnya

kecuali Masjidil Haram. Dan shalat di Masjidil Haram lebih utama

daripada serotus ribu kali shalat di masjid lainnya).

Dalam naskah lainnya disebutkan, itf A.:fu yy ,t Qebih

utama daripada seratus kali shalat di masjid lainnya). Versi pertama

bermakna lebih utama daripada seratus ribu kali shalat di masjid

lainnya kecuali Masjid Madinah. Sedangkan versi kedua bermakna,

lebih utama daripada seratus kali shalat di Masjid Madinah. Adapun

para perawi hadits ini tergolong tsiqah (terpercaya), dan ini adalah

riwayat Atha' dari Jabir.

Ibnu Abdul Barr mengatakan, bisa saja Atha' menukil hadits itu

dari Abdullah bin Zubair dan Jabir, dan inilatr pandangan yang

dijadikan landasan ulama atrli hadits. Hal ini didukung oleh kenyataan
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bahwa Atha' adalah perawi yang memiliki riwayat sangat banyak, dia
dikenal menukil riwayat dari Jabir dan Ibnu Zubair.

Al Bazzar dan Ath-Thabrani meriwayatkan dari Abu Darda',
dari Nabi SAw, €* qlt'Art 1* li yyrltrJt ln:it qi"tbt

6y,-, iv-JJ', /gt # e il,bsrl 1tu l\ (Shatat di Masjidit

Haram lebih utama daripada seratus ribu kali shalat, shalat di
masjidku lebih utama daripada seribu koli shalat, dan shalat di Baitul
Maqdis lebih utama daripada lima ratus kali shalat). Al Bazzar
mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan.

Dari riwayat-riwayat ini menjadi jelas bahwa yang dimaksud
dengan pengecualian pada hadits di bab ini adalah keutamaan Masjidil
Haram dibanding Masjid Nabawi. Ini menolak penakwilan Abduilah
bin Nafi' serta ulama lainnya. Ibnu Abdul Barr meriwayatkan melalui
jalur Yahya bin Yahya Al-Laitsi bahwa ia bertanya pada Abdullah bin
Nafi' tentang takwil hadits ini, maka dia berkata, "Maknanya bahwa
shalat di masjidku lebih utama daripada shalat di Masjidil Haram di
bawah seribu kali shalat." Ibnu Abdul Barr berkata, ,,Lafazh (di
bawah) mencakup angka satu, maka shalat di Masjid Madinah lebih
utama daripada shalat di Masjid Makkah sebanyak sembilan ratus
sembilan puluh sembilan kali shalat. Akan tetapi cukup jelas

kelemahan pendapat ini."

Ibnu Abdul Barr kembali mengatakan, ',sebagian ulama
madzhab kami mengklaim bahwa shalat di Masjid Madinah lebih
utama seratus kali daripada shalat di Masjid Makkah. Mereka
mendukung pendapat tersebut dengan riwayat Sulaiman bin Atiq dari
Ibnu Zubair, dari Umar, dia berkata, u\ q -* et{r .wJt e;*
'ri q aific lsatu shalat di Masjidit nara*'tebih'b,aik daripada

serotus kali shalat di tempat lainnya). Akan tetapi pendapat ini
dikritik, bahwa berita akurat yang dinukil melalui sqnad ini adalah

dengan lafazh, y lrt_Ai q 6y* 
'i)1',1 ,Pi p,;1t *5t e;ye

a<t* ur.t ,4b fit t;!'6 ,)?;t'(satu'rnaot di Masjidii Haram tebih
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utama daripada seribu kali shalat di masiid lainnya kecuali masiid

Rasul, sesungguhnya fteutamaan Masjidil Haram atasnya adalah

seratus kali shalat)."

Abdunazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dia berkata,

"sulaiman bin Atiq dan Atha' telatr mengabarkan kepadaku 
$ari 

l"!nu

Zubair,keduanya mendengar beliau berkata, 7 f:lt 'trrlJt eir}
9 r.'b yy U (Satu shalat di Masiidil Haram lebih baik daripada

seratus shalat di tempat in), lalu beliau memberi isyarat kepada

masjid Madinah." Dalam riwayat An-Nasa'i dari Musa Al Juhani dari

Nafi' dari Ibnu Umar terdapat keterangan yang mendukung hal ini,

adapun lafazhnya sama dengan lafaztr riwayat Abu Hurairah, dimana

di akhirnya dikatakan, :* yyr'9 ,Pt 'ahti 
11..11 

*-,Jt \l (xecuatt

Masjidil Horam, Lrrrlo ,rrurggrtnyo ia tebih utama seratus kali

shalat darinya (Masjid Madinah)).

Hadits-hadits ini dijadikan dalil tentang keutamaan Makkah atas

Madinah, karena suatu tempat dikatakan mulia apabila ibadah yang

dilakukan di tempat itu lebih utama daripada di tempat yang lain,

demikian pendapat mayoritas ulama dan ini diriwayatkan pula dari

Imam Malik yang juga merupakan pendapat Ibnu Wahab, Mutharrif

dan Ibnu Habib sebagai murid-murid Imam Malik. Akan tetapi

pendapat yang masyhur dari Imam Malik serta dipegang oleh

mayoritas muridnya justeru menyatakan bahwa Madinah lebih utama

daripada Makkah. Mereka melandasi pendapat tersebut dengan sabda

beliau SAW, -,.eit 
ft-l q'Ait rt*j qf ,F 6 (Apa yang ada di

antara latburlru dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman

surga) Sementara beliau SAW telah bersabda, ? fat e y" ei
V. ti qfu U (Satu tempat sebesar cambuk di akhirat lebih baik

daripada dunia dan seisinya).

Menanggapi hal ini Ibnu Abdul Barr mengatakan bahwa ini
adalatr penggunaan suatu riwayat sebagai dalil permasalahan yang

tidak menjadi implikasi daripada riwayat tersebut. Tentu saja ia tidak
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dapat menyamai nash yang menyatakan keutamaan Makkah.
Kemudian Ibnu Abdul Barr menyebutkan hadits Abu Salamah dari
Abdullah bin Adi bin Al Hamra', dia berkata, "Aku melihat
Rasulullah SAW berdiri di atas unta terlatih seraya bersabda, {l lti
*? 6 oi *fi ,J t it,i' Jl iirt ,i,\1+| lt e3i'p (Demi

Allah, sesungguhnyo engkau adalah sebaik-baik bumi Allah dan bumi
yang paling dicintai oleh Allah. Kalau bukan knrena aku diusir
darinya, niscoya aku tidak okan keluar)."

Hadits shahih ini diriwayatkan oleh para penulis kitab-kitab
Sunon dan digolongkan sebagai hadits shahih oleh Imam Tirmidzi,
Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan selain mereka. Ibnu Abdul Ban
berkata, "Ini adalah nash (keputusan mutlak) atas perselisihan yang
terjadi, maka tidak boleh berpaling darinya lalu mengambil yang
lain." Wallahu a'lam.

Mayoritas ulama madzhab Maliki meralat pandangan mereka
tentang keutamaan Madinah atas Makkah. Tetapi Al Qadhi Iyadh
mengecualikan tempat dikuburkannya Nabi SAW, ia menukil
kesepakatan bahwa tempat dikuburnya Nabi SAW merupakan tempat
paling utama di muka bumi. Tapi pendapat ini dikritik bahwa tempat
yang mereka maksudkan tidak ada kaitannya dengan hadits di atas,

sebab tempat yang dimaksud dalam hadits adalah tempat yang
memberi keutamaan tersendiri bagi orang yang beribadah di tempat
itu. Al Qarafi menjawab kitik ini dengan mengatakan; sesungguhnya
sebab keutamaan sesuatu tidak terbatas pada banyaknya pahala
amalan yang dilakukan, bahkan terkadang keutamaan itu disebabkan
oleh hal lain, seperti keutamaan kulit pembungkus mushaf atas semua
kulit. Imam An-Nawawi berkata dalam kitab Syarh Al Muhadzdzab,
"Aku tidak melihat pendapat mengenai hal itu yang dinukil dari para
ulama madzhab kami."

Ibnu Abdul Barr mengatakan bahwa berdalil dengan kubur
Rasul SAW hanya pantas dihadapkan kepada mereka yang
mengingkari keutamaan kuburan beliau SAW. Adapun bagi mereka
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yang mengakuinya dan berpandangan batrwa tidak ada tempat yang

lebih mulia darinya selain Makkah, maka ia telah menempatkan

persoalan pada proporsinya.

Ulama lainnya mengatakan, bahwa sebab tempat kuburan beliau

SAW lebih mulia adalah karena adanya riwayat yang menyatakan

bahwa seseoftmg dikubur di tanah asalnya. Riwayat ini dinukil oleh

Ibnu Abdul Bar pada bagian akhir kitab beliau yang berjudrtl At-

Tamhid melalui jalur Atha' Al Khurasani dengan sanad mauquf.

Namun Zubur bin Bakkar meriwayatkan bahwa tanah yang diambil

oleh Jibril untuk menciptakan Nabi SAW adalah tanah Makkah.

Dengan demikian, tanah yang menimbun tubuh beliau sAw adalalt

tanah Makkah, sehingga keutamaan ini kembali kepada Makkah

(dengan catatan apabila riwayat tersebut shahih). Wallahu a'lom'

Begitu pula hadits di bab ini, dijadikan dalil tentang keutamaan

shalat di kedua masjid tersebut tanpa membatasi jenis shalat yang

dilakukan. Telatr disebutkan pandangan Ath-Thahawi yang

menyatakan batrwa keutamaan yang disebutkan dalam hadits hanya

khusus bagi shalat fardhu berdasarkan sabda beliau SAW, ,fu'Fi
,$!3r $l.y i:it (Shalat seseorang yang paling utama adalah di

rumahnya kecuali shalat fardhu). Akan tetapi, bisa saja dikatakan

tidak adanya halangan untuk memberlakukan hadits tersebut

sebagaimana cakupannya. Maka, pahala shalat sunah di rumah-rumah

di Madinatr atau di Makkah berlipat ganda dibanding shalat sunah

yang dilakukan di rumah-rumah di selain kedua tempat itu. Demikian

pula halnya dengan shalat sunatr di kedua masjid tersebut, meski pada

dasamya shalat sunah di rumah lebih utama dalam tinjauan global.

Keutamaan yang dimaksud kembali kepada pahala dan tidak

mencakup perkara sahnya ibadatr yang dilakukan berdasarkan

kesepakatan ulama, sebagaimana dinukil oleh An-Nawawi dan

selainnya. Apabila seseorang memiliki tanggungan dua shalat, lalu ia

melakukan salah satunya di salatr satu dari kedua masjid tersebut,
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maka tanggungan yang gugur darinya hanyalah satu shalat. t(allahu
a'lam.

Sementara perkataan Al Muqri Abu Bakar An-Naqqasy dalam
tafsimya memberi asumsi yang berbeda dengan pendapat tadi, dimana
beliau berkata, "Menurut hemat saya, bahwa satu kali shalat di
Masjidil Haram sama dengan shalat seseorang yang telah mencapai
usia lima puluh lima tahun enam bulan dua puluh hari."

Demikianlah, penggandaan yang disebutkan pada bab ini tidak
ada kaitannya dengan penggandaan shalat karena berjamaah, dimana
pahala shalat dilipatgandakan menjadi dua puluh tujuh derajat seperti

telah disebutkan pada pembahasan tentang jamaah. Akan tetapi,
apakah kedua penggandaan ini dikumpulkan ataukah tidak
dikumpulkan masih merupakan obyek penelitian.

2. Masjid Quba'

c:t{ 4n rtr

I l9l. Dari Nafi' bahwa Ibnu Umar RA tidak melakukan shalat
pada saat dhuha kecuali pada dua hari; hari saat beliau masuk
Makkah, karena sesungguhnya beliau biasa masuk Makkah saat dhuha
(matahari naik sepenggalan) lalu thawaf di Ka'bah kemudian shalat
dua rakaat di belakang maqam (Ibrahim). Dan, hari saat beliau
mendatangi Masjid Quba', dimana beliau mendatanginya pada setiap
Sabtu. Apabila telah masuk Masjid Quba', maka beliau tidak suka
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untuk keluar hingga shalat di dalamnya. Nafi berkat4 "Beliau (Ibnu

Umar) menceritakan bahwa Rasulullah SAW biasa mengunjuginya
(Masjid Quba'), baik dengan berkendaraan maupun berjalan kaki.'

el lt ,,:lii- qt;bi '-r'r, g yi A\ r:J;- oki :,:G

fr;,,,11 y bf * :6 \i F i;e le 
"5t 

€',hli Gl
6ri.lj u-3rrL}Ib

1192. Nafi' berkata, "Ibnu Umar berkata, 'Sesunggulurya aku

melakukan sebagaimana aku melihat sahabat-satrabatku melakukan-

ny4 dan aku tidak melarang seseorang untuk shalat di waktu manapun

pada malam atau siang hari, hanya saja jangan melakukannya pada

saat terbit matatrari dan saat akan terbenam'."

Keteransan Hadits:

(Bab masjid Quba'), yakni keutamaannya. Dalam krtab Al
Mathali' dikatakan, bahwa Quba' terletak sekitar tiga mil dari

Madinah. Sementara Yaqut mengatakan, bahwa Quba' terletak dua

mil di sebelah kiri seseorang yang menuju Makkah, dan ia termasuk

pinggiran kota Madinatr. Penamaan ini sendiri diambil dari nama

sumur yang terdapat di daeratr itu.

Adapun masjid yang dimaksud adalah masjid Bani Amr bin
Auf, yang merupakan masjid pertama dibangun Rasulullah SAW.

Pada pembatrasan selanjutnya akan disebutkan perbedaan pendapat

dalam menentukan apakatr Masjid Quba' adalah masjid yang

dibangun atas dasar takwa. Pembahasan ini akan disebutkan pada bab

"Hijrah" insya Allah.

,Sk- ofi (dan beliau biasa mengataknn), ymg dimaksud adalatr

Ibnu Umar. Hal ini telah diterangkan pada bagian akhir pembahasan

tentang waktu-waktu shalat (maw aqiit).
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Hadits di atas menerangkan tentang keutamaan Quba' dan
masjidnya, serta keutamaan shalat di masjid tersebut. Tetapi tidak ada

riwayat yang menyebutkan bahwa shalat di masjid ini pahalanya
dilipatgandakan dibanding masjid-masjid yang lain, berbeda dengan
ketiga masjid yang disebutkan pada bab sebelumnya.

3. Orang yang Mendatangi Masjid Quba' Setiap Sabtu

'qt"q6
;*'";t ok

rtt 3o, ori'1

ilut4rtt*, # lt,;
at t

* y ,lt'r-.N,,
tol lz .z

. dlr4J

:a: q Y'*,r
erza

;11 '-L', ,3L )Ut
9-' 1' ' .'

t;i:L fit nr';L ;
1193. Dari Abdullah bin Dinar, dari lbnu Umar, dia berkata,

"Biasanya Nabi SAW mendatangi masjid Quba' pada setiap Sabtu
dengan berjalan kaki atau berkendaraan. Abdullah bin Umar RA juga
biasa melakukannya."

Keterangan Hadits:

Maksud Imam Bukhari mencantumkan bab ini adalah untuk
membatasi apa yang disebutkan secara mutlak (tanpa batasan) pada

bab sebelumnya, dimana dalam hadits marfu'di bab sebelumnya tidak
ditentukan pada hari apa beliau SAW mengunjungi Quba', sedangkan
pada riwayat marfu ' di bab ini hal tersebut dijelaskan.

Di antara keutamaan Masjid Quba' adalah seperti apa yang
diriwayatkan oleh Umar bin Syaibah dalam kitab Akhba Madinah
dengan sanad shahih dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berkata, 'J,:ti'O\

;ti e6 t#.! ,f, /g'c.l".Gi'oru Jl+i ,t'j;tt * e
J,li Sfi;i 9\ t;A (Sesungguhnya aku shalat duq rakoat di masjid

Quba' lebih aku sukai daripada mendatangi Baitul Maqdis dua kali.
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Kalau mereka mengetahui apa yang ada pada Quba" niscaya mereka

alran memuhtl pundak-pundakunta menuju ke sana)'

4. Mendatangi Masjid Quba' dengan Berjalan Kaki dan

Berkendaraan

Gy ,'', Y ilt ;*'4t uk iJs t1?" ,,lilt q''# lt 'r
! , c . - . t, 

^- | t 6 - / ., ,zz ,t7,2 
t

'- r / c / "t'r* gW F 'r.t;t; .\i'6't C{\ '(i1-u,Fteufy s , / ,

f''y
llg4. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata"Nabi SAW biasa

mendatangiQuba.denganberkendaraandanberjalankaki.,,Ibnu
Numair menambahkan, 

*Ubaidullah telah menceritakan kepada kami

dari Nafi', 'Maka, beliau shalat dua rakaat di dalamnya''"

Keteransan Hadits:

ImamBukharimenyebutkanjuduldiataspadababtersendiri,
kmena hadits yang akan disebutkan memuat hukum lain selain yang

telah disebutkan.

Dalamhaditsiniterdapatpetunjukbolehnyamengkhususkan
sebagianhalidengansebagianamalan.amalanshalih,serta
melakukannyasecaraterus-menerus.selainitujuga,bahwalarangan
melakukan perjalanan jauh bukan berindikasi haram,r karena Nabi

I pendapat ini tidak tepat. Adapun pendapat yang b91ar 3dala! 
larangan tersebut

berindikasi haram, ,"ffi*unuirut i* *ui yung diindikasikan oleh larangan beliau

SAW. Adapun t 
"Oit, 

ilrtang euba' trarus aipitrami bahwa lalalean dalam hadits

adalatr *t r p.riur*--]"rrr]uitan seredar berkunjungte suatu.tempat yang tidak

;;"k kategori perlJuri* jauh. Dengan demikian, tidak ada kontradiksi antara

i'"*r,g* J"ig* peibuatan Nabi sAw yang mengunjungi masjid. !uba'. Penjelasan

,lp"rii i"i ,.T*, 
'Olr*V"f" of"ft runu fiajai. senAlri ketika membahas hadits-hadits

il;;g lar*gan melakukan perjalanan jauh kecuali ke tiga masjid'
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SAW biasa mendatangi masjid Quba' dengan menunggang hewan.

Namun pernyataan ini ditanggapi, bahwa kedatangan beliau SAW ke

Quba' adalah untuk mempererat hubungan dengan kaum Anshar dan

memperhatikan kondisi mereka, serta orang-orang yang tidak sempat

hadir shalat Jum'at bersama beliau SAW. Ini merupakan rahasia

mengapa kunjungan tersebut dilakukan para hari Sabtu.

5. Keutamaan Tempat Antara Kuburan dan Mimbar (Nabi SAW)

y ilt J:" ,)ttJ;rLi A 4nt q?"G.)a, :"t i
"nto 

t

.a:aJt c(-: a 03:, ,5;) e; u

y'* *
4

:Ju &'s
1195. Dari Abdullah binZand Al Mazini RA bahwa Rasulullah

SAW bersabda, "Antora rumahku dan mimbarku adalah taman di
antar o t aman-t omon sur ga."

; u ils &i & rtt e dt * ,,b fi,'&ri;.* ei *v_ | - ,_

,e , i, ,o, -r. 1, .r, o !,.0, ,o, o,'qr ,-P q*s ('a'-.')t f\:4es, qft q
1196. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Antora rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-

taman surga, dan mimbarku di atas telagaku."

Keteransan Hadits:

(Bab keutamaan tempat antara kuburan dan mimbar). Ketika
Imam Bukhari menyebutkan keutamaan shalat di Masjid Madinah,

maka beliau ingin menjelaskan bahwa sebagian tempat di masjid

tersebut lebih utama dari bagian yang lain. Lalu Imam Bukhari

menyebutkan kuburan dalam judul bab dan menukil dua hadits yang
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menyebutkan lafaz}i, "rumah". Hal ini karena kuburan berada dalam

rumah, dan ditambatr lagi pada sebagian jalur periwayatannya dengan

menggunakan kata "kuburan". Al Qurthubi mengatakan bahwa

riwayat yang shahih adalah yang menggunakan lafazh "rumahku",

namun telah diriwayatkan pula dengan lataz}l, "kuburanku". Seakan-

akan keduanya mempunyai makna yang sama karena beliau SAW

dikuburkan di rumatrnya.

i,
sby * **j (dan mimbarku di atas telagatz). Kalimat ini

tidak ditemukan dalam riwayat Abu Dzar. Hadits, sanad dan matan'

nya akan disebutkan secara lengkap di bagian akhir penjelasan tentang

keutamaan Madinah di akhir pembahasan tentang haji.

6. Keutamaan Masjid Baitul Maqdis

^* ,ist er'"qJtilt ,:*-, 
(: '',-; ,,Sv )\ ;; *j *

y ,i6 *1, sfbL *r y rtt*Ut*;,u,L:-.:.
,i; q.i?'ti .*r )i \i G', W r\&-';ii';t 1;
U & ,r:t'rx. :;b'b'rx. $, Y; &\?t ,4t
-#fi jt vf ivlt A r'1 .a); & ,aar r-'i ,!u"*Ar

+tr^;,, ,&\i r,*i ,i,t, r*-Z:'*r1,7

1197. Dari Qaza'ah-mantan OrU* Ziyad-aiu Urrtutu, :'On

mendengar Abu Sa'id Al l(hudri RA menceritakan empat hal dari

Nabi SAW yang membuatku sangat takjub. Beliau SAW bersabda,

'Tidak boleh seorang wanita safar (bepergian iauh) selama dua hari

lrecuali ada bersamanyo suaminya atau mahramnya. Tidak ada puasa

pada dua hari; hori raya Fitri dan hari raya Adha. Tidak ada shalat

setelah dua sholat; setelah shalat Subuh hingga matahari terbit dan
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setelah shalat Ashar hingga matahari terbenam. Dan, tidak
dipersiapknn perjalanan jauh kecuali ke tiga masjid; Masjidil Horam,
Masjidil Aqsha dan masjidku (Masjid Nabawi);'

Keterangan Hadits:

iiVt ;U-,i I lrrorong wanita tidak boleh safar). penjelasannnya

akan disebutkan pada pembahasan tentang haji.

?* lj (dan tidak ada puasa). Keterangannya akan disebutkan

pada pembahasan tentang shaum (puasa), sedangkan sabda Nabi yang

berhubungan dengan shalat telah dibahas pada bagian akhir penjelasan

tentang waktu-waktu shalat. Sementara sabdanya "tidak boleh
melakukan perjalanan jauh..." telah dibahas di atas.

Penutup

Bab-bab tentang shalat sunah dan yang berkaitan dengannya

telah memuat hadits-hadits marfu'(langsung dinisbatkan kepada Nabi
SAW) sejumlah 34 hadits, diantaranya l0 hadits mu'allaq, dan
lainnya maushul. Hadits yang disebutkan secara berulang sebanyak22
hadits, sedangkan hadits yang tidak mengalami pengulangan

berjumlah l2 hadits. Hadits tersebut juga diriwayatkan Imam Muslim
kecuali hadits Ibnu Umar tentang shalat Dhuha, hadits Abdullah bin
Mughaffal tentang shalat dua rakaat sebelum Maghrib, dan hadits
Uqbah bin Amir juga tentang shalat sebelum Maghrib.

Di dalamnya terdapat pula atsar-atsar (riwayat) yang hanya

berakhir pada sahabat atau generasi sesudah mereka, yang seluruhnya
berjumlah 11 atsar; yaitu 6 atsar disebutkan pada bab pertama, atsar

Ibnu Umar dari bapaknya dan Abu Bakar tentang meninggalkan shalat

Dhuha, Atsar Abu Tamim tentang shalat dua rakaat sebelum Maghrib,
dan atsar Mahmud bin Rabi' dari Abu Ayyub. Semua atsar ini
maushul (memiliki sanad yang lengkap), Wallahu a'lam.
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nt'Jt'+'i
2I. KITAB PERBUATAN DALAM SHALAT

l. Membantu Dengan Tangan Dalam Shalat Apabila Termasuk
Urusan Shalat

:* i * € J*lSr'q- :r7ijL itt q, c$ ;t Sv,

V nt't .Wr;.>t1a:t ,f.'i:t:^.:lt ,t6.t1. I *tt .iO *,
q;'&;it*'"ou.Li y ;\i *', ,pk a ut q,

Ibnu Abbas RA berkata, "seseorang boleh menggunakan
bantuan [bagian] tubuhnya yang ia kehendaki ketika shalat.,,

Abu Ishaq meletakkan songkoknya saat shalat lalu
mengenakannya. Ali RA meletakkan telapak tangannya di atas

lengannya yang kiri, kecuali untuk menggaruk kulit atau memperbaiki
baju.

^))t €,.b) {6 i yt *'* i?i ,ft u& i.t
-'^5v A- W itt',trq"i;rriir;; + u fi q:b

ilt ,* lt Ji, -,tratj e;LSt ,f'-p JL'.*b :Jv

J' Itt J;, y;;-,t'i ,w;:rX.')l 
"w',i|',ri 

pt ;*it
:q'brtii i ,,.y,yj * ?'.fit'#'r)r, *: +a rtt

U:* ^:rl'ri Jt,;C i ,ott Jr a.ty €.1?

lc , c. /, c /

G-r +-; I

,r*t y iltJ:" ^)ttJ;.,?6,q! ,f.llrii *i *

;:vW
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t,, . -.
9-c-ag :t*eb lut oa, ,* ;. ^ist 

-r+ Jv
,.t
1z I z.- O 2 , t t

'r"P- lu g' co*3b1

J:" ^)ttJ;,4 * j|.S'4t i ,*6'J:"i;b
:iry,-Jr d.i:t'b?, ,j, &,-Jr i* &'r'* il,
f c;,::ro -r f c;P t f tgz:l5 s f ,f t f c;;rs ) ,P

;;s; Jt; iw ,i'silt iiv &'&t ; ,;:i i l;o;
. t . ,l' ..*ru-uti,#

1198. Dari Kuraib (mantan budak Ibnu Abbas), dia
mengabarkan dari Abdullatr bin Abbas RA, bahwa beliau bermalam di

-tempat- Maimunah Ummul Mukminin RA (dimana ia adalah bibi
Ibnu Abbas). Abdullah bin Abbas RA berkata, o'Aku berbaring pada
posisi melintang di bantal, sedangkan Rasulullah SAW dan istrinya
dengan posisi memanjang. Lalu Rasulullah SAW tidur hingga
pertengahan malam, atau sedikit sebelumnya atau sedikit sesudahnya.

Kemudian Rasulullah SAW bangun dan duduk seraya menyapu rasa

kantuk dari mukanya dengan tangannya. Kemudian beliau membaca

sepuluh ayat terakhir dari surah Aali 'Imraan. Kemudian beliau berdiri
menuju ember yang digantung, lalu berwudhu seraya memperbaiki
wudhunya. Kemudian beliau berdiri dan shalat." Abdullah bin Abbas
RA berkata, "Aku pun berdiri dan melakukan seperti yang beliau
dilakukan, kemudian aku pergi dan berdiri di sampingnya. Maka
Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas kepalaku, dan

memegang telingaku yang kanan lalu memalingkannya dengan

tangannya. Kemudian shalat dua rakaat, kemudian dua rakaat,
kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat,

kemudian dua rakaat, kemudian beliau shalat Witir. Lalu beliau
berbaring hingga datang muadzin (uru adzan) kepadanya. Maka,

beliau SAW berdiri dan shalat dua rakaat yang ringan (ringkas)

kemudian keluar dan shalat Subuh."
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Keterangan Hadits:

(Membantu dengan tangon dalom shalot apabila termasuk
urusan shalat. Ibnu Abbas M berkata, "seseorang boleh
menggunakan bantuan tubuhnya yang ia trehendaki ketika shalat."
Abu Ishaq meletakkon songloknya saat shalat lalu mengenakannya.
Ali M meletakkan telapak tangannya di atas lengannya yang kiri,
kecuali untuk menggaruk kulit atau memperbaiki baju). pengecualian

dalam kalimat ini merupakan kelengkapan atsar Ali, sebagaimana
yang akan kami terangkan. sementara sebagian kaum mengira
pengecualian itu adalah bagian darijudul bab.

Ibnu Rasyid mengatakan bahwa kalimat ,,Kecuali untuk
menggaruk kulit atau memperbaiki baju" merupakan pengecualian
dari lafazh "Apabila termasuk urusan shalat". Dikecualikannya hal-hal
darurat pada seseorang adalah untuk menghilangkan hal-hal yang
menganggu ketenangan. Dia juga mengatakan, bahwa pengecualian
ini seharusnya disebutkan sebelum kalimat "Ibnu Abbas berkata,'.
Demikian menurut Ibnu Rasyid.

Klaim bahwa pengecualiaan itu masuk bagian judul bab
sebelumnya telah dikemukakan oleh Al Ismaili dalam kitab
Mustakhroj-nya, dia berkata, "Perkataannya,Kecuali untuk
menggaruk kulit...' seharusnya menjadi bagian judul bab, tepatnya
setelah perkataan 'Apabila termasuk urusan sltalat,.,,

Sementara itu, Alauddin Al Mughlathai menegaskan bahwa
kalimat ini adalah perkataan Imam Bukhari dan bukan perkataan Ali
RA. Lalu pendapat beliau diikuti oleh sebagian ulama. Tapi pada
dasamya pendapat ini keliru, karena pengecualian yang dimaksud
merupakan lanjutan atsar (berita) Ali RA. Demikian Muslim bin
Ibrahim (salah seorang guru Imam Bukhari) meriwayatkan dari
Abdussalam bin Abu Hazim, dari Ghazwan bin Jarir Adh-Dhabbi, dari
bapaknya -dimana beliau senantiasa menyertai Ali bin Abu Thalib
RA- dia berkata, *,t ,* ,#t :yra? ;9":fut j\ia q;a t:G

tii'#-":i tg ",!i;-'oi tl,€i ,p 'e,J.k Jti-16 ,f\i (Apabita Ati
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M berdiri untuk shalat, dia bertakbir seraya meletakkan tangan

kanannya di atas lengan kirinya, dan senantiasa dalam kondisi

demikian hingga ruku', kecuali apabila beliau hendak menggaruk

kulit atau memperbaiki baju).

Senada dengan ini kami riwayatkan pula dalam kitab As-Safinoh

Al Jara'idiya& melalui jalur As-Salafi dengan sanad-nya yang sampai

kepada Muslim bin Ibratrim. Begitu pula Ibnu Abi Syaibah

meriwayatkan melalui jalur di atas dengan lafazh, ii f.'i 3rii iri ff
'c:Jti 

"l)t;- 
(Kecuali memperbaiki palmiannya atau menggaruk

badannya). Riwayat inilah yang sesuai dengan judul bab. Sebab

apabila atsar dari Ali RA hanya sampai pada kalimat"lengannya yang

kiri", maka tidak ada kaitannya dengan judul bab kecuali dari sisi

yang sangatjauh.

Kemudian makna lahiriah hadits-hadits ini juga menyalahi judul

bab, sebab dalam judul bab dikatakan "Apabila perbuatan tersebut

termasuk urusan shalat", sedangkan hadits-hadits tersebut bersifat

mutlak (tanpa batasan). Seakan-akan Imam Bukhari ingin

mengisyaratkan bahwa hadits-hadits yang bersifat mutlak tersebut

dibatasi oleh apa yang beliau katakan pada judul bab supaya tidak

mencakup perbuatan yang sia-sia.

Termasuk juga dalam kategori menggunakan bantuan tangan,

adalah seseorang bergantungan pada tali saat letih serta bertumpu

pada tongkat atau yang sepertinya. Sebagian ulama salaf telah

memberi rukhshah (dispensasi) dalam hal ini. Sementara telah

disebutkan bahwa Nabi memerintahkan untuk melepaskan tali yang

dipakai untuk menahan tubuh apabila terasa letih dalam melaksanakan

shalat pada pembahasan shalat malam.

,er+ ;{' n:ur':e!$ (dan beliau memegang telingaku yang

kanan lalu memindahkannya). Kalimat ini menjadi dalil judul bab di

atas, karena beliau SAW memegang telinga Ibnu Abbas untuk

memindahkannya dari sebelah kiri beliau SAW ke sebelah kanannya,
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dan ini masuk bagian maslahat shalat. Kemudian beliau SAW
memegang telinga Ibnu Abbas yang juga bertujuan
menenteramkannya, karena ini terjadi pada malam hari, sebagimana
diterangkan pada pembahasan tentang shaf (baisandalam shalat).

Ibnu Baththal berkata, "Dari lafazh hadits ini, Imam Bukhari
menarik kesimpulan hukum sebagai berikut; apabila seseorang boleh
menggunakan tangannya ketika shalat demi kemaslahatan orang lain,
maka menggunakannya untuk kemaslahatannya sendiri demi
menguatkannya dalam melakukan shalat serta lebih menghidupkan
semangatnya tentu lebih diperbolehkan. Adapun faidah lain hadits
Ibnu Abbas telah disebutkan pada bab-bab tentang witir.

2. Perkataan yang Dilarang Saat Shalat

y ilt e dt jr'rU f? ,Ju * 
^isr *, rtt l? *

t:"t-,:nt;St b ,4 tir:) Ar .Q; 
":i 

ffui e ,L, *,e' u' 
;r* eLL.:J,)t41,,i.*y

it;L U i:; d*';'rtlt 1'::; i. b*t n* f ,.t rls
ut* * ^itt ,tr yt* f '*b * eu\*',",\i *

.i:;:*ryfr'p
1199. Dari Abdullah RA, dia berkata, "Kami dahulu memberi

salam kepada Nabi SAW, sedang beliau melakukan shalat dan beliau
pun membalas salam kami. Ketika kami kembali dari negeri Najasyi,
kami memberi salam kepadanya. Namun beliau tidak menjawabnya,
dan beliau bersabda, 'Sesungguhnya dalam shalat ada kesibukan'."

Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami, Ishaq bin
Manshur telah menceritakan kepada kami, Huraim bin Sufuan telah
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menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari

Alqamah, dari Abdullah RA, dari Nabi SAW yang serupa dengannya.

..'# k'o\,i:ri'; U) J,iG |Ju";,#t :y ,t) *
Ga 6Li l< ,&, * lirr J:" utt y e t#t
$h #lt1:l&iiti ?rfu, obtPb),u; ,b ,*u,

:flrrer'u 1q.u ^1:.

1200. Dari Abu Amr Asy-Syaibani, dia berkata; Zaid bin Arqam

berkata kepadaku, "Sesungguhnya kami biasa berbicara saat shalat

pada masa Nabi SAW. Salah seorang di antara kami berbicara kepada

sahabatnya akan keperluannya, hingga turun ayat, 'Peliharalah segala

shalat(mu), dan peliharalah shalat wustha. Berdirilah karena Allah
(dalam shalatmu) dengan khusyul (Qs. Al Baqarah (2): 238) Maka,

kami pun diperintahkan untuk diam."

Keteransan Hadits:

Judul bab ini memberi asumsi bahwa sebagian perkataan tidak

dilarang pada waktu shalat, sebagaimana akan disebutkan perbedaan

pendapat mengenai hal ini.

a.tb.it ;1 $i *t y il, * 4t "e'{-J 
€? g,o*i dahutu

biasa mengucapkan salam kepada Nabi SAW sedang beliau

melakukan shalat). Dalam riwayat Abu Wa'il disebutkan, ..C &t ,ii

9^, ,lkl a.l,5r (Kami biasa mengucapkan salam saat shalat dan

memerintahkan akan keperluan kami). Sedangkan dalam riwayat Abu

Al Ahwash disebutkan, aj,ldt ef ab bii. & *i rv, e*?
(Aku keluar untuk suatu keperluan, maka komi saling memberi salam

-sementara 
kami- dalam shalat). Hadits serupa akan disebutkan

Imam Bukhari berkenaan dengan hadits tasyahud.
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Nama dan sekilas biografi tentang Najasyi, akan disebutkan
dalam pembahasan tentang Jana'iz (ienazatr).

Catatan

Ibnu Abi syaibah menukil riwayat mursal Ibnu sirin bahwa
Nabi sAW menjawab salam Ibnu Mas'ud pada kisah ini dengan
isyarat. lmam Bukhari telah menyebutkan masalah ini pada bab
tersendiri, sebagaimana akan dinilai pada akhir pembahasan sujud
sahwi.

W 
"i- 

* @oto beliau tidak menjawab salam trami). Dalam

riwayat Imam Muslim dari Ibnu Fudhail terdapat tambahan lafazh, :$i
W I:p ,fut e. |!fb ;iU & I' J*) U (Kami bertrsta, ,,Wahai

Rasulullah, dahulu kami memberi solam kepadamu saat engkau shalat
dan engknu pun menjawab salam knmi..). Demikian pula dalam
riwayat Abu Awanah yang terdapat dalam pembahasan tentang hijrah.

yt3 ,fu, d 
'ttt (sesungguhnya dalam shalat terdapat

tresibukan). Penyebutan kata yi3 aau- bentuk nakirah (indefinit),

bisa saja bertujuan untuk menjelaskan macam-macam kesibukan
tersebut, yakni berupa membaca Al eur'an, dzikir dan doa. Atau
bertujuan untuk mengagungkan kesibukan tersebut, yaitu kesibukan
dalam bermunajat kepada Allah swr yang membutuhkan kosentrasi
penuh dalam berkhidmat, sehingga tidak layak ada kesibukan lain
(yang mengganggunya).

Imam An-Nawawi berpendapat, makna kalimat tersebut adalah
bahwa orang yang shalat harus menyibukkan dirinya dengan shalatnya
dan merenungkan apa yang diucapkannya, sehingga tidak pantas
untuk mengalihkan perhatiannya kepada hal lain seperti memberi
salam atau sepertinya.
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Dalam riwayat Abu Wa'il terdapat tambahan lafazh, LS,;?nt'ot

tfu, erfik t oi i:rri ?dfu'og ,i,;;- ti *l U (sesungguhnya Attoh

menetapkan apa yang dikehendaki-Nya di antara urusan-Nya.

Sesungguhnya Allah telah menetapkan agar kalian tidak berbicara

dolam shalat). Sementara dalam riwayat Kultsum Al Khuza'i

ditambahkan, ?!,!u, t|:itt 
'eE i t;'* 'e d- ';; 1' f :11.

(Kecuali dzikir kepada Allah serta apa-opa yang pantas bagi kalian,

malrs berdirilah kalian menghadap Allah dengan khusyu'. Kemudian,

kami pun diperintah untuk diam.).

i:jn (serupa dengannya). Secara lahiriah lafazh riwayat Huraim

tidak sama dengan lafazh riwayat Ibnu Fudhail, namun keduanya

memiliki makna yang sama. Hadits ini juga diriwayatkan Imam

Muslim melalui dua jalur (seperti di atas), lalu pada jalur Huraim

(yakni riwayat kedua) beliau mengatakan, "Serupa dengannya".

Saya belum menemukan lafazh riwayat Huraim kecuali pada Al
Jarzaqi, dimana dia menyebutkannya melalui jalur Ibrahim bin Ishaq

Az-Zt*rri dari Huraim, namun saya tidak melihat adanya perbedaan

lafazh antara kedua riwayat tersebut. Hanya saja pada riwayat kedua

dikatakan r;,.i lKami mendatangi), sebagai ganti rlral $ami kembali)

yang terdapat pada riwayat pertarna. Kemudian dalam riwayat kedua

diberi tambahan, .irr Jh U 'i ',#6 (Maka dikatakan kepadanya,

"Wahai Rasulullah..."). Sementara lafazh lainnya tidak berbeda.

Dalam pembatrasan tentang hijrah melalui jalur riwayat Abu Awanah

dari Al A'masy disebutkan keterangan yang lebih jelas dari apa yang

ada di sini.

Hadits ini juga memiliki jalur periwayatan yang lain, di

antaranya dikutip oleh Abu Daud dan An-Nasa'i melalui jalur Abu

Laila dari Ibnu Mas'ud, juga dikutip oleh An-Nasa'i melalui jalur

Kultsum Al Khuza'i dari Ibnu Mas'ud, dan dikutip pula oleh Ibnu

Majah dan Ath-Thahawi melalui jalur Abu Al Ahwash dari Ibnu

Mas'ud. Hal ini akan disitir kembali dalam pembahasan tentang
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firman Allah SWT, "Setiap wahu Dia dalam kesibukan" (es. Ar-
Rahmaan(44):29) di bagian akhir pembahasan tentang tauhid.

y*, +U U:t;i fi.i- 1toUn seorang di antara kami berbicara

dengan sahabatnya akan keperluannya). secara lahiriah mereka tidak
memperbincangkan segala sesuatu, tetapi mereka hanya melakukan
(memenuhi) keperluannya saja, yaitu menjawab salam dan
sebagainya.

Ul ,i; (hingga turun). Hal ini memberi asumsi yang sangat

kuat bahwa penghapusan hukum bolehnya berbicara dalam shalat
adalah berdasarkan ayat ini. Artiny4 penghapusan itu terjadi di
Madinah, karena ayat tadi adalah ayat Madaniyah menurut
kesepakatan ulama. Dari sini timbul polemik bila dipertemukan
dengan perkataan Ibnu Mas'ud yang menyatakan bahwa penghapusan
hukum tersebut terjadi saat mereka kembali dari negeri Najasyi,
sementara kembalinya mereka dari negeri tersebut adalah ke Makkah.
Hal ini karena sebagian kaum muslimin hijrah ke Habasyah
(Ethiopia). Kemudian sampai kepada mereka berita bahwa kaum
musyrikin telah memeluk Islam, maka mereka pun kembali ke
Makkah dan mendapati kenyataan yang berbeda dengan berita yang
sampai kepada mereka. Lalu keadaan pun semakin sulit. Akhirnya,
kaum muslimin kembali melakukan hrjrah untuk tahap kedua dimana
jumlahnya dua kali lipat lebih banyak dari tahap pertama. Sedangkan
Ibnu Mas'ud turut dalam kedua tahapan tersebut. Dari sini maka para

ulama berbeda pendapat dalam memahami maksud perkataan Ibnu
Mas'ud *Ketika kami kembqli...", apakah yang dimaksud kembali
dari hijrah pertama atau kembali dari hijrah kedua?

Al Qadhi Abu Thayyib Ath-Thabari serta sejumlah ulama
lainnya cenderung memilih yang pertama, dan mereka mengatakan
batrwa larangan berbicara saat shalat terjadi di Makkah. Lalu mereka
memahami hadits Zaid, bahwa berita penghapusan hukum tersebut
belum sampai kepadanya dan kaumnya. Para pendukung pendapat ini
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juga mengatakan bahwa tidak ada halangan bila suatu hukum telah

ditetapkan lalu turun ayat yang menjadi pendukungnya.

Sementara ulama yang lain cenderung menempuh metode tariih
(menguatkan salah satu dari riwayat-riwayat yang ada). Mereka

mengatakan, "Hadits Ibnu Mas'ud harusnya lebih unggul, karena lbnu

Mas'ud langsung mengutip lafazh Nabi SAW. Berbeda dengan

riwayat Zud bin Arqam, dimana ia tidak mengutip lafazh beliau

SAW."

Lalu sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud Ibnu

Mas'ud adalah kembalinya dari hijrah yang kedua. Dalam riwayat

disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud sampai di Madinah sementara Nabi

SAW sedang melakukan persiapan perang Badar. Dalam kitab

Mustadrak Al Hakim diriwayatkan melalui jalur Abu Ishaq dari

Abdullah bin Utbatr bin Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata,

"Rasulullah SAW mengutus knmi yang berjumlah delapan puluh

orang ke negeri Najasyf'. Lalu beliau menyebutkan hadits secara

lengkap, kemudian di bagian akhir dikatakan, "Abdullah bin Mas'ud

kembali lebih cepat dan sempat turut serta dolam perang Badar".

Dalam kitab Sryar oleh Ibnu Ishaq dikatakan, 'oKetika sampai

berita kepada kaum muslimin di Habasyah batrwa Nabi SAW hijratt

ke Madinah, maka di antara mereka kembali ke Makkah yang

jumlahnya tiga puluh tiga orang. Dua orang di antaranya meninggal di

Makkah, tujuh orang di tatran di Makkah, dan dua puluh empat orang

berangkat menuju Madinah lalu turut serta dalam perang Badar."

Berdasarkan keterangan ini, lbnu Mas'ud ikut serta bersama

rombongan ini dan bertemu Nabi SAW di Madinah.

Metode mengompromikan riwayat seperti inilatr yang ditempuh

Al Khaththabi. Adapun orang-orang yang mengkritik pandangannya

nampak belum meneliti landasan argumentasi yung dikemukakannya.

Cara mengompromikan riwayat seperti di atas didukung oleh riwayat

Kultsum, dimana ia menyatakan bahwa baik Ibnu Mas'ud maupun

Zaidbin Arqam sama-sama mengatakan bahwa ayatyang menghapus
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hukum bolehnya berbicara saat shalat adalatr firman-Nya, " Berdirilah
lrarena Allah (dalam shalatmu) dengon khusyu." (Qs. Al Baqaratr(2):

238)

Adapun menurut Ibnu Hibban, penghapusan hukum

diperbolehkannya berbicara saat shalat adalah terjadi di Makkah, yaitu

tiga tahun sebelum hijrah. Dia mengatakan bahwa makna perkataan

Zaid bin Arqam, "Kami biasa berbicara..." adalah; kaumku biasa

berbicara saat shalat, karena kaum Zaid bin Arqarn telah melakukan

shalat 
-sebelum 

Nabi SAW hijrah ke Madinah- bersama Mush'ab
bin Umair yang saat itu mengajari mereka Al Qur'an. Ketika hukum

tersebut dihapus, maka hal itu sampai ke Madinah dan mereka pun

meninggalkannya.

Pendapat ini ditanggapi dengan mengatakan bahwa ayat yang

menghapus hukum tersebut turun setelah hijrah menurut kesepakatan

para ulama. Di samping itu, kaum Anshar masuk Islam dan

kedatangan Mush'ab kepada mereka terjadi satu tahun sebelum hijrah.

Ditambah lagi dalam hadits Zudbin Arqarn disebutkan,"Kami biasa

berbicara di belaknng Nabi SAW." Demikian Imam Tirmidzi
meriwayatkannyq sehingga terhapuslah kemungkinan bahwa yang

dimaksud oleh Zaid dengan perkataannya'oKami biasa berbicara..."
adalatr kaum Anshar yang melakukan shalat di Madinatr sebelum Nabi

SAW hijrah ke sana.

Di tempat lain lbnu Hibban menjawab, "Sesungguhnya maksud

Zaid bin Arqam dengan perkataannya 'Kami biasa berbicara...'
adalah kaum muslimin yang shalat di belakang Nabi SAW ketika

berada di Makkah." Akan tetapi pendapat ini juga dikritik, bahwa para

sahabat ketika berada di Makkah jarang melakukan shalat bersama-

sama. Juga dibantah dengan riwayat Imam Ath-Thabrani dari hadits

Abu Umamatr, dia berkata, "Dahulu seseorang apabila masuk masjid

dan menemukan orang-orang sedang shalat, maka ia bertanya kepada

orang di sampingnya, lalu orang itu memberitahukan kepadanya

berapa rakaat ia tertinggal. Maka, orang itu melakukan rakaat yang

tertinggal kemudian masuk shalat bersama yang lain. Hingga suatu
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hari Mu'adz datang lalu langsung ikut shalat bersama." Kemudian

beliau menyebutkan hadits selengkapnya. Kejadian ini secara pasti

berlangsung di Madinah, karena Abu Umamah dan Mu'adz bin Jabal

masuk Islam saat berada di Madinah.

?i*u, $yti 6aka kami diperintah untuk diam) Yakni tidak

mengucapkan kata-kata seperti yang disebutkan sebelumnya, dan

bukan semua perkataan, karena pada hakikatnya dalam shalat tidak

ada waktu diam.

Catatan

Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya, pr3t ,f qt
(Dan lrami dilarang berbicara), dimana lafazhini tidak terdapat dalam

riwayat Imam Bukhari. Lalu penulis kitab Al Umdah juga

menyebutkannya, namgn tidak seorang pun yang mensyarah kitabnya

yang menyinggung hal tersebut.

Lafa^ tambatran ini dijadikan dalil bahwa perintah terhadap

sesuatu tidak dikatakan sebagai larangan dari lawan perbuatan yang

diperintahkan. Sebab jika perintah itu adalah larangan bagi lawan

perbuatan yang diperintahkan, maka tentu kalimat "Dan kami

dilarang berbicara" tidak mempunyai makna yang berarti. Namun

pandangan ini dapat dijawab dengan mengatakan bahwa indikasi

perintah terhadap konsekuensinya adalah larangan bagi lawan

perbuatan yang diperintafukan. Adapun disebutkannya lafazh "Dan

lcami dilarang berbicara..." setelah sebelumnya diperintahkan untuk

diam, mungkin karena lafazh ini lebih tegas.

Ibnu Daqiq Al Id berkata"*Lafazh dalam riwayat ini merupakan

salah satu dalil adanya nasaffit (penghapusan hukum syar'i) dan bukan

seperti perkataan perawi 'Ini telah dihapus hukumnya" sebab ada

kemungkinan hal itu dikatakannya berdasarkan hasil ijtihadnya."

Ada pula yang mengatakan bahwa dalam kisatr di atas tidak ada

nasakh (penghapusan hukum syar'i), sebab bolehnya berbicara saat
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shalat adalah berdasarkan hukum asal, dan dalil yang menghapus
hukum asal tidak dinamakan nasakh. pendapat ini dijawab, bahwa apa
yang terjadi saat shalat 

-baik yang diperbolehkan maupun yang
dilarang- apabila diakui syariat, maka menjadi hukum syar'i.
Kemudian apabila dinukil dalil yang menyalahinya, maka hal tersebut
dinamakan nasakh (penghapusan hukum syar'i), demikianlah yang
ada di tempat ini.

Ibnu Daqiq Al Id mengatakan, bahwa kalimat ,,Kami dilarang
berbicaro.." berkonsekuensi bahwa semua perkataan juga terlarang
berdasarkan cakupan lafazh tersebut. Tetapi ada pula kemungkinan
yang dimaksud adalah apa yang telah disebutkan dalam kalimat
sebelumnya, yaitu "salah seorang di antara kami berbicara dengan
sahabatnya okan kcperluannya". Maka perkataannya ,,Komi

diperintah untuk diom", yakni tidak melakukan perbuatan yang biasa
kami lakukan.

Catatan

ulama sepakat bahwa berbicara saat shalat yang dilakukan
seorang yang mengetahui keharamannya bukan untuk suatu maslahat
atau menyelamatkan seorang muslim, maka tindakan tersebut dapat
membatalkan shalat. Namun mereka berbeda pendapat tentang orang
yang lupa atau tidak mengetahui hukumnya. Bagi orang yang seperti
ini 

-menurut 
mayoritas ulama- maka perkataan yang sedikit tidak

membatalkan shalatnya. sedangkan golongan Hanafi mengatakan
bahwa shalatnya batal, sebagaimana yang akan diterangkan pada
pembahasan tentang hadits "Dzul Yadain" dalam pembahasan tentang
sujud sahwi (lupa).

Para ulama juga berbeda pendapat dalam beberapa masalah
yang lain, seperti orang yang mengucapkan perkataan tanpa disengaja,
seseorang yang dengan sengaja mengucapkan perkataan untuk
membenarkan kesalahan yang dilakukan imam atau untuk
menyelamatkan seorang muslim agar tidak terjerumus dalam bahaya,
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seseorang yang membenarkan bacaan imam, bertasbih karena ada

orang yang lewat di hadapannya, menjawab salam, menjawab

panggilan salah satu dari kedua orang tuanya, dipaksa untuk berbicara,

atau mengucapkan perkataan yang bernilai taqarrub (pendekatan diri)
kepada Allah seperti mengatakan "Aku merdekakan budakku karena

Allah". Perbedaan pendapat dalam semua masalah ini dijelaskan

dalam kitab-kitab fikih.

Ibnu Al Manayyar berkata. "Adapun perbedaan pendapat

mengapa perbuatan yang sedikit tidak membatalkan shalat dan

perkataan yang sedikit dianggap membatalkan shalat, adalah karena

perbuatan yang sedikit umumnya tidak memisahkan amalan shalat,

sementara perkataan yang sedikit umumnya memutus bacaan shalat."

3. Tasbih dan Pujian r"r, 
Tffrbolehkan 

Bagi Laki-laki Saat

*t y fi'* dtt;:'Ju'& ist q' * i F. *
tt z l. - c

J>L "r; ,i>fur UCj ,?)A, i :'* ;J. :f €.'; #-
?* *, * il, ,;r',;;',ry ,it- r:-iz'rtt'q,, f 6
ist ui, F f ?lrri $r' Jt iu:u f "o\ ii 

'.1u 
tr6r

tik:fr,€.,*. *i y fr'*'o;rie* Ji'^b
'$ ,'1a-,i* .#u.,,,n'fut Glu J"r\i'aAt ,L?v & b
'4r ,b 

^i:r q, F ,t'oki -4t ,i,ru*lt11 ,s'lrti

".;l,at e*tyilt J:"Utsr,t'*;irft:;tifr * e
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? .c

6)t-e-dl
4.c

,A)r "r^*i ^;U ,{- f e} .$ttJ ,et ,aG
'n: r' , a a .

J:* ei * "ut ;* 4ttk, ,iir,
1201. Dari sahal RA, dia berkata, 'Nabi sAw keluar untuk

mendamaikan Bani Amr bin Auf. Lalu masuk waktu shalat, maka
Bilal datang kepada Abu Bakar RA dan berkata, 'Nabi sAw masih
tertahan, maka apakah engkau mau mengimami sharat?' Abu Bakar
berkata, 'Ya, apabila kalian mau'. Bilal pun mengumandangkan qamat
untuk shalat, lalu Abu Bakar RA maju dan shalat. Kemudian Nabi
sAw datang sambil berjalan di antara shaf-shaf seraya menyela-nyela
shaf tersebut hingga beliau berdiri di shaf pertama. Maka orang-orang
pun melakukan tashfifu" (sahal berkata, "Tahukah kamu apakah
tashfifu itu?" Yaitu, bertepuk tangan.,,) Abu Bakar RA tidak menoleh
dalam shalatnya. Ketika orang-orang semakin ramai, beliau menoleh
dan ternyata Nabi sAw berada di shaf pertama. Nabi sAW memberi
isyarat kepadanya untuk tetap berada di tempatnya. Maka, Abu Bakar
mengangkat kedua tangannya lalu memuji Allah, kemudian mundur
ke belakang. Selanjutnya Nabi SAW maju dan shalat.,,

Keteransan Hadits:

(Tasbih dan pujian yang diperbolehkan bagi laki-laki saat
shalat) Ibnu Rasyid berkata, "Beliau ingin menyertakan tasbih pada
pujian karena keduanya adalah dzikir. Di samping itu, yang terdapat
dalam hadits yang disebutkannya hanyalah pujian tanpa menyinggung
soal tasbih."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahkan sebenarnya hadits ini
memuat kedua hal tersebut, hanya saja Imam Bukhari menukilnya di
tempat ini secara ringkas. Dalam bab "Barangsiapa yang Masuk untuk
Mengimami Manusia" pada pembahasan tentang imam 

-melaluijalur Malik dari Abu Hazim- disebutkan, ujw fu .ti^s 
f""- F ji e,j

(Maka Abu Bakar mengangkat kedua tangannya raru memuji Allah

a!
fJ {d
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Ta'ala). Kemudian di bagian akhir hadits itu disebutkan, u1 i7 U.uV

'# altldr lBarongsiapa yang terjadi padanya sesuatu dalam shalat,

hendaklah ia bertosbift). Kalimat tersebut disebutkan di bagian akhir

pembahasan tentang sahwi dari Qutaibah, dari Abdul Aziz bin Abi

Hazim.

(bagi laki-laki). Ibnu Rasyid berkata, "Imam Bukhari

membatasinya dengan kata 'laki-laki', karena perbuatan tersebut

menurut beliau tidak berlaku bagi wanita. Hal ini disinyalir dalam

judul bab yang disebutkan sesudahnya, yaitu 'Bab Bertepuk Tangan

bagi Wanita'." Pendapat ini berdasarkan cakupan umum suatu dalil
yang diindikasikan oleh lafazhnya, sementara menurut meyoritas

ulama bahwa cakupan umum suatu dalil diindikasikan oleh

konsekuensi lafazhnya. Padahal dalam sebuah hadits disebutkan,

:4. 'r#ti )Et). 'ffr (Tasbih adalah untuk laki-laki dan

bertepuk tangan adolah untuk wanita). Seakan-akan beliau SAW

menyatakan, "Tidak ada tasbih kecuali bagi lakiJaki dan tidak ada

bertepuk tangan kecuali bagi wanita."

Sepertinya Imam Bukhari lebih mengedepankan makna implisit

daripada cakupan umum hadits tersebut, hal ini beliau lakukan untuk

mengamalkan kedua dalil yang ada. Sedangkan apabila cakupan

umum dalil tersebut dikedepankan, maka makna implisit yang

dikandungnya akan tertolak dengan sendirinya.

Pelaiaran vans dapat diambil

l. Bolehnya mengakhirkan shalat dari awal waktunya.

2. Segera melaksanakan shalat adalah lebih utama daripada

menunggu imam tetap [imam rawatib] datang.

3. Seseorang tidak boleh maju menjadi imam kecuali makmum

yang ada menyetujuinya. Hal ini diambil dari perkataan Abu
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4.

5.

Bakar RA*Apabila kalian mau",padahal dia mengetahui bahwa
dia adalatr orang yang paling utama di antara mereka yang hadir.

Menoleh dalam shalat tidak memutuskan shalat tersebut.

Barangsiapa yang shalat lalu bertasbih atau memuji Allah
karena suatu hal yang terjadi, maka itu tidak memutuskan
shalatnya, meskipun ia bermaksud unfuk mengingatkan orang
lain, berbeda dengan mereka yang berpendapat bahwa hal itu
memutuskan shalat.

4. Menyebut Suatu Kaum Atau Memberi Salam Saat Shalat
Kepada Orang Lain Secara Berhadapan, Sedang Ia tidak Tahu

t#t e'-$t,i'pg i,ru^*rtt q.,:ydl.Jr r.e *
Jb ^)tt J;r'^i -a" JL tLi:'#:, #l

,i:) |rlL iytr' ,*tfusr: .rr:riAt, y.'*ryt f;'; :Jw ;*,,
:*i |1;t!r irr :V ,pr q, lrlJt ,iikj.j ut a;rj'o4t
ut'.Jr" ,it'r,<p ,*;;, i!* t3L^,'of ipfr.ilr lt at.t'oi

A zz.,/',\L 1at €Cg y,yk Jb'ir-'ni
1202. Dari Abdullah bin Mas'ud RA, dia berkata; Kami dahulu

mengucapkan penghormatan dalam shalat serta menyebut dan
sebagian kami memberi salam kepada sebagian yang lain. Ketika hal
itu didengar Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, "Katakonlah
oleh lralian, 'Segala penghormatan bagi Allah, shala;vyat dan
lrebailrnn. Kesejahteraan bagimu, wahai nabi, dan rahmat Allah serta
berlrah-Nya. Kesejahteraan bagi kami dan bagi hamba-hamba Altah
yang shalih. Aku bersalcsi bahwa tidak ada sembahan sesungguhnya

kecuali Alloh, dan alru bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan

&fit
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Rasul-Nya'. Karena sesungguhnya bila kamu mengatakan hal itu,

niscaya lralian telah memberi salam pada semua hamba Allah yang
shalih di langit dan bumi."

Keteransan Hadits:

(Bab menyebut suatu ksum atau memberi salam dalam shqlat

kepada orang lain sedang ia tidak tahu) Demikian yang disebutkan

dalam naskah kebanyakan perawi, sedangkan dalam riwayat Karimah
terdapat tambahan "secara berhadapan" setelah perkataan "kepada

orang lain".

Ibnu Rasyid mengatakan, maksud Imam Bukhari adalah

menjelaskan bahwa semua hal yang disebutkan dalam judul bab

tidaklah membatalkan shalat, sebab Nabi SAW tidak memerintahkan
mereka mengulangi shalat, bahkan beliau SAW hanya mengajarkan
kepada mereka apa yang mesti diucapkan pada masa selanjutnya.

Tetapi pandangan ini ditanggapi, bahwa orang yang tidak mengetahui

-sebelum 
hukum itu ada- dengan orang yang tidak mengetahui -

setelah hukum itu ada- hukumnya tidak sama. Di samping itu, tidak
mungkin mereka yang melakukan perbuatan tersebut tidak
mengetahui hukum, bahkan secara lahiriah hal itu diperbolehkan oleh
syara' kemudian di-nas akh (dihapus hukumnya).

Tetapi dalam dalam judul bab tidak ada pemyataan tegas, baik
yang membolehkannya atau yang menyatakan bahwa hal itu
membatalkan shalat. Sepertinya Imam Bul,*rari sengaja melakukan hal

itu, karena hal itu sangat s,lmar baginya.

Penjelasan tentang pelajaran yang dapat diambil dari hadits ini
telah diterangkan di bagian akhir pembahasan tentang sifat shalat.
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5. Bertepuk Tangan Bagi Wanita

s.:3t,Ju',,:-ui * rtt * ,4,* 1b ist qrr;; ,i *
.:4.'6a*fu, )ct)|.

1203. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, ,,[mengucaplconJ

Tasbih adalah bagi laki-laki dan bertepuk tangan adatah bagi
wanita."

:Jv&{ir q, * i F- *
:A,a,,:At, )eV'gi3r

,*tyil'&U'iC

1204. Dart Sa'ad bin Sahal RA, dia berkata, .Nabi SAW
bersabda, '[mengucapkanJ Tasbih adalah bagi laki-laki dan bertepuk
tangan adalah bagi wanita'."

Keteransan Hadits:

Pembahasan mengenai hal ini telah disebutkan pada satu bab
sebelumnya. Sepertinya wanita dilarang mengucapkan tasbih, karena
mereka diperintah untuk merendahkan suara dalam shalat secara

mutlak, sebab hal itu dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah.
Sementara laki-laki dilarang bertepuk tangan, karena hal itu termasuk
urusan wanita. Lalu dinukil riwayat dari Imam Malik sehubungan
dengan sabda beliau SAW, "Bertepuk tangan bagi wanita", yakni ini
mereka lakukan di luar shalat. Konteks hadits di atas adalatr celaan
atau hinaan, maka hal itu tidak pantas dilakukan laki-laki maupun
perempuiul di luar shalat.

Akan tetapi pandangan ini dibantah oleh riwayat yang dinukil
Hammad bin Zaid dari Abu Hazim dalam kitab Al Ahkam dengan
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bentuk perintah, itl, AlZli Jelt # (Hendaklah kaum lakiJaki

bertasbih dan kaum wanita bertepuk tangan). Ini merupakan nash

yang menolak penakwilan mereka yang berpendapat seperti di atas. Al
Qurthubi berkata, "Pendapat disyariatkannya bertepuk tangan bagi

wanita merupakan pendapat yang shahih, baik dari segi riwayat
maupun logika."

6. Orang yang Mundur Atau Maju Saat Shalat Karena Ada
Sesuatu yang Terjadi

Piyilt & d'f *U,P
l.z z
ol )l

Hal ini diriwayatkan dari Satral bin Sa'ad dari Nabi SAW.

1: itty*)' ?'i.*it eiE.'p5rli ott; i il',*
'-bK 

^t *i y ilt * Ut'6,e ;; ib Ant vi,'# ,'J';i ir'dl'fi ,r*t rtr oer'ak.G rF'i
ilt Jy: oi *, * 'b ^- rtt',t, f t';sJ, .Ut>i-

Lf orI t ei ,,.:xat Jl,t'H.'oi *l ei y frt *
'rc:ti;:i, f *r * rtt* dr,ei'e* €f4.

i:;te],: e:it'):;t e'r'rt;15 ,F,' ; .t*i tf .*;
1205. Dari Anas bin Malik batrwa kaum muslimin ketika r";;

melakukan shalat Fajar hari Senin, yang diimami oleh Abu Bakar RA,
tiba-tiba mereka dikejutkan oleh Rasulullah SAW yang telah

menyingkap tabir kamar Aisyah RA. Beliau memandangi mereka
yang berada dalam shaf-shaf. Beliau pun tersenyum dan tertawa.
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Maka Abu Bakar mundur ke belakang, dan ia mengira Rasuluilah
sAw hendak keluar untuk shalat. Lalu kaum muslimin hampir
terfitnah dalam shalat mereka karena gembira dengan adanya Nabi
sAw ketika mereka melihatnya. Maka beliau sAw mengisyaratkan
dengan tangannya, hendaknya kalian menyempurnakan shalat.
kemudian beliau sAw masuk ke dalam kamar seraya menutup tabir.
Lalu beliau pun meninggal pada hari itu.

Keteransan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari ingin mengisyaratkan hadits Sahal

di atas yang menyebutkan, ,s:f;air 'e,, j llr i;i i-tl- -Si i ei
(Malra Abu Bakar mengangkat kedua *ngonrro ao, *r*uii Altah
kemudian mundur lce belakang). Adapun perkataan Imam Bukhari
"atau maju" juga diambil dari hadits. Nabi sAw berdiri di shaf
pertama di belakang Abu Bakar dengan maksud mengikuti shalat Abu
Bakar, namun Abu Bakar tidak mau melakukan hal itu. Akhirnya Nabi
SAW maju, sementara Abu Bakar mundur dari posisi imam dan
berdiri di barisan makmum.

Tapi ada pula kemungkinan yang dimaksud adalah hadits Sahal
yang disebutkan dalam pembahasan tentang shalat Jum,at, yakni
hadits yang berkenaan dengan shalat Nabi SAW di atas mimbar.
Kemudian beliau mundur ke belakang hingga sujud di hadapan
mimbar, lalu maju kembali ke tempatnya semula. wallahu a'lam.Laru
hadits ini dijadikan dalil bolehnya melakukan perbuatan yang sedikit
dan tidak berkesinambungan dalam shalat.

Pelajaran yang dapat diambil dari hadits ini telah diterangkan
pada bab "Ahli Ilmu dan Orang yang Memiliki Keutamaan Lebih
Berhak Menjadi Imam". Tapi hal ini akan dibatras lebih mendetail
pada bagian akhir pembahasan tentang Al Maghazf (peperangan).
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7. Apabila Ibu Memanggil Anaknya yang Sedang Shalat

e3 y fr, * !, J;;i; :Jv'& ,ist ,gr r;-; ,ti *
ji i+, 'i6 |d; n 'Uu 

-4ii'* e ;t ta.t iirt 'c,;tl

.d" [ 'Uu ev', ji ;;lrt,i$ .'d; ( :Uu evi
,a 'w- & d-; L'fr, ;rrr' :av *, ]i'rat:r ,,Su

'-u; &, e} t,, *'* Jt a;is Ukt .frQt :;i
,d?iv .^;'*i Jf F; o1 :dv tiilr ,*'qA p
uetl :Jv r'!;) i ci.6. 6. :Jv J.si; "ri 'i'i ,j) :y ii

rdjl
1206. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata; Rasulullah SAW

bersabda, "Seorang wanita memanggil anaknya yang sedong berada

di tempat peribadatonnya. Wanita itu berkata, 'Wahai Juraij!' Ia
6ang anak) berlrata, 'Ya Allah, ibulru dan shalatku'. Wanita itu
berlrata, 'Wahai Juraij! Ia (sang anak) berkata, 'Ya Allah, ibuku dan

shalatht'. Wanita itu berkata, 'Wahai Juraij!' Ia (sang anak) berkata,

'Ya Allah, ibuku dan shalatku!' Wonita itu berkata, 'Ya Allah,

tidaHah Juraij meninggal dunia hingga ia melihat wajah pelacur'.

Saat itu ada seorang wanita penggembala knmbing yang biasa

bernaung di tempat peribadatannya. Lalu wanita itu melahirkan,

maka dilratakan kepadanya, 'Dari siapakah anak ini?' Wanita

(penggembala) itu berkata, 'Dari Jurai yang turun dari tempat

peribadatannya'. Juraij berkata, 'Manakah wanita yang mengaht

bahwa analotya berasal dariht?' Dia berkata, 'Wahai baabus,

siapalrah bapalottu?' Anak itu berlrata, 'Penggembala knmbing' ."
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Keteransan Hadits:

(Bab apabila ibu memanggil analmya yang sedang shalat),

yakni apakah sang anak wajib menjawab atau tidak? Apabila wajib

maka apakah hal itu membatalkan shalat atau tidak? Kedua masalah

ini masih diperselisihkan. Oleh karena itu, Imam Bukhari tidak

menyebutkan kelengkapan kalimat pada j udul bab.

Ibnu Baththal berkata, "Faktor yang mendorong ibu Juraij

memohon balasan tidak baik untuk anaknya, adalah karena berbicara

saat shalat merupakan perkara yang diperbolehkan dalam syariat

mereka. Maka ketika Juraij lebih mementingkan meneruskan

shalatnya tanpa menjawab panggilan ibunya, sang ibu memohon

balasan tidak baik bagi anaknya karena sikapnya yang mengakhirkan

hak ibunya." Akan tetapi makna yang dapat ditarik dari sikap Juraij

yang mengulang-ulang perkataannya "ibuku dan shalatku", adalah

bahwa berbicara --{alam syariatnya- dapat memutuskan shalat.

Oleh sebab itu, ia tidak menjawab panggilan ibunya.

Al Hasan bin Suffan dan perawi lainnya meriwayatkan melalui
jalur Al-Laits dari Yazid bin Hausyab, dari bapaknya, dia berkata,

"Aku mendengar Rasulullatr SAW bersabda, 'Seandainya Juraij ahli

ilmu, niscaya ia akan mengetahui bahwa menjawab panggilan ibunya

adalah lebih utama daripada ibadah kepada Tuhannya'." Akan tetapi

Yazid adalah seorang perawi yang majhul (tidak dikenal). Lalu Ad-

Dimyathi melakukan kekeliruan dengan mengatakan bahwa Hausyab

yang disebutkan dalam sanad di atas adalatr Dzu Zhulaim, sementara

yang benar ia adalah perawi lain, sebab Dztt Zhulairm tidak pernah

mendengar riwayat dari Nabi SAW. Sedangkan perawi di atas

menyatakan dengan tegas telatr mendengar langsung dari Nabi SAW.
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8. Menyapu (Mengusap) Kerikil Saat Shalat

€Jo *', * ilt ,k dt"oiUY ;:L:JvarL eri *
.iy,;)*6* tt ,jd 3Lx. *atlr e';,h:5,

1207. Dari ttu'uiqiU Uut*u NuUi SAW bersabda tentang

seseorang yang meratakan tanah tempat sujudnya, beliau bersabdq
"Jilra engkau terpaksa melalatkannya, maka cukup satu knli saja."

Keteransan Hadits:

lbnu Rasyid mengatakan bahwa dalam judul bab disebutkan
"kerikil", sedangkan matan yang dinukil oleh beliau menyebutkan
tanah (debu). Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa hukum
meratakan kerikil dengan tanah (debu) dengan satu kali gerakan

adalah sama. Di samping itu, Imam Bukhari mensinyalir lafazh yang

disebutkan pada sebagian riwayat yang mencantumkan kata "Kerikil",
seperti diriwayatkan Imam Muslim melalui jalur Waki' dari Hisyam

Ad-Dustuwa'i, dari Yatrya bin Abi Katsir dengan lafazh, d tit
uia;Jr ,;ii *5t (Menyapu (mengusap) di masjid, yabri kerikit).Lalu

Ibnu Rasyid berkomentar, "Oleh karena dalam riwayat itu terdapat

kata 'yakni', dan tidak diketahui apakah itu perkataan sahabat atau

perawi sesudahnya, maka lmam Bukhari meninggalkannya dan lebih
memilih hadits yang menyebutkan lafazh 'tanah'."

Sementara Al Karmani mengatakan bahwa Imam Bukhari
menggunakan kata "kerikil" pada judul bab, sebab pada umumnya

kerikil bercampur dengan tanah. Maka apabila tanah itu diratakan,

berarti telah menyapu kerikil.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa Abu Daud meriwayatkan dari

Muslim bin Ibrahim, dari Hisyam dengan lafazh, yr,i Ul 'rr:S bri
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uie;Jt U-ys a-7r1i (Apabila engkau terpalcsa melakukannya, maka satu

lrali meratakan kerikil). Imam Tirmidzi meriwayatkan melalui jalur Al
A:eiza'i dari Yahya dengan lafazh, y* f ej y ht oV $t CA

,fut C }.Ar (Aku bertanya kepada Nabi SAW tentang menyopu

kerikil saat shalat...). Barangkali Imam Bukhari hendak mensinyalir
riwayat ini, atau riwayat yang dinukil Imam Ahmad dari hadits

Hudzaifah, dia berkata, ',* ,-? :A F ,f *t iO h, }e ,rU CA

7.i \|i;-ti i|lui ;t;.lt * Qqk" bertanya kepada Nabi SAI( tentang

segala sesuatu hingga tentang menyapu (mengusap) kerikil, maka
beliau bersabda, "Satu kali atau tinggalkan. ").

Penulis kitab Sunan meriwayatkan dari Abu Dzar dengan lafazh,
jfrtt 

{".1J- }I bt j &'}t '0,6 ay,5t ,)t V;6it i6 $ l,tpabita satah

seorang di ontara kamu berdiri untuk sholat, sesungguhnya rahmat
berhadapan dengannya, maka janganlah ia menyapu [mengusapJ
kerikil).

Catatan

Penyebutan "kerikil" dan "tanah" adalah dalam konteks urnum,
karena keduanya ada dalam masjid saat itu. Maka, hal ini tidak berarti
bahwa hukum tersebut hanya berkaitan dengan keduanya dan tidak
berkaitan dengan benda yang lain, seperti pasir, kotoran atau yang

sepertinya.

F'1, e Qentang laki-laki), yakni hukum seorang laki-laki.

Disebutkannya kata *laki-laki" secara khusus adalatr karena pada

umumnya laki-laki yang berbuat demikian. Sementara pada
hakikatnya hukum tersebut berlaku bagi semua orang mukallaf (yang

dibebani kewajiban syara'). Imam An-Nawawi menukil kesepakatan
ulama tentang makruhnya (tidak disukai) menyapu kerikil dan
selainnya dalam shalat. Namun pendapat ini kurang tepat, dimana Al
Khaththabi dalam kitab Al Ma'alim menyebutkan dari Malik bahwa
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beliau berpendapat perbuatan itu tidak mengapa, dan beliau biasa

melakukan hal itu. Sepertinya riwayat yang melarang perbuatan

tersebut belum sampai kepadanya. Sikap ekstrim dalam masalah ini
dikemukakan oleh sebagian ulama madzhab Azh-Zhahiri yang

mengharamkan perbuatan tersebut apabila dilakukan lebih dari satu

kali, berdasarkan makna lahiriah larangan yang ada. Mereka tidak
membedakan antara perbuatan itu dilakukan berturut-turut atau

terpisah-pisah. Padahal, di sisi lain mereka tidak mewajibkan khusyu'

dalam shalat. Nampaknya sebab mereka tidak menyukai meratakan

tanah lebih dari satu kali adalatr untuk menjaga kekhusyuan, atau

menjaga agar tidak melakukan gerakan yang banyak saat shalat.

Tetapi dalam hadits Abu Dzar yang telah disebutkan menunjukkan

bahwa yang menjadi illat (dasar penetapan hukum) dalam masalah ini
adalah bahwa apabila seseorang melakukan hal itu, berarti ia telah

membuat pembatas antara ia dengan rahmat. tbnu Abi Syaibah

meriwayatkan dari Abu Shalih As-Samman, dia berkatu, !i C:Si ti1

W 'rilLs b1 '4 :G y 'ovr ,;;"A g:i Qerabita engkau sujud

maka janganlah menyapu kerikil, karena sesungguhnya setiap kerikil
ingin englrau sujud di atasrrya). Pernyataan ini merupakan alasan lain
dari larangan tersebut. Wallahu a'lam.

tt t , I t,'rtsr;- c.:? (dimano ia sujud), yakni tempat sujudnya. Lalu

apakah ini berlaku pula bagi anggota sujud yang lain? Indikasi ke arah

itu cukup kuat. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abu Darda', dia

berkata, i/il 1 ,#'o* |*; ,;, t';; d.'oi|*i 6 (Aku

tidak menyukoi bila memiliki harta yang sangat baik, sementara aku

menyapu lrerikil di tempat aku meletakkan dahiku).

Al Qadhi Iyadh mengatakan bahwa para ulama salaf tidak

menyukai orang yang menyapu (mengusap) dahinya dalam shalat

sebelum ia menyelesaikan shalat itu.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa di bagian akhir pembahasan

tentang sifat shalat disebutkan cara menetapkan dalil masalah tersebut
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dari hadits Abu Sa'id, yaitu ketika melihat air dan tanah di dahi Nabi
SAW setelatr melaksanakan shalat Subuh.

9. Membentangkan Kain Untuk Sujud Saat Shalat

y ilt * 4t (*b k :Jv ^-,ist,f., !.G / ii "*

*',\i i ut i;r:. oi tiLi W- t'ty ,at :y € *,
.^)L'rta'{:;'L

1208. Dari Anas bin Malik RA, dia U"rtut , "Kami biasa shalat
bersama Nabi SAW saat matahari sangat panas. Maka apabila salah
seorang di antara kami tidak mampu untuk menempelkan dahinya ke
tanah, ia pun membentangkan kainnya lalu sujud di atasnya."

Keteransan Hadits:

Judul bab ini termasuk perbuatan yang sedikit dilakukan dalam
shalat, yaitu sengaja membentangkan kain di atas tanah untuk tempat
sujud. Pembahasan dan keterangan mengenai perbedaan pendapat

dalam masalah itu, serta pendapat yang membedakan antara pakaian
yang dikenakan dengan pakaian yang tidak dikenakan, telah
dijelaskan pada bagian awal pembahasan tentang shalat.

10. Perbuatan yang Dibolehkan Saat Shalat

,oU'*
.tl!r:i ?1, ti

e*:'ii* 'Uu.: .. *1.: ..'. ,
Y 

,W) ,€,p -t^7 t;yi

W frr uyt *s.G e
l. t.t. .?.. o1, tl..,P-*s*s:t*'
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I2A9. Dan Aisyah RA, dia berkata, "Aku pernah menjulurkan

kakiku di kiblat Nabi SAW saat beliau sedang melakukan shalat.

Apabila sujud, beliau merabaku, maka aku pun mengangkatnya.

Apabila beliau berdiri, aku menjulurkannya kembali."

J-'fi *t y it *U, ,f * ^isr'q:'i;,L eri *
;*:v't i;Ut'&|"JL'""2; d.i" orbhrt ot i,SGit;
t rfi 5o -.i & yr, jt ^;ri'oi'& ui,^bT L rtr

dfr r tA; ;.'*{et>'r6, * tW i'; L";i ,9\

.til rtt i'r; (€y.',t f\
1210. Dari Abu Hurairatr RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Sesungguhnya syetan menghadanglru dan berlaku kasar kepadaku

untuk memutuslran shalatlat. Mako Allah menjadikonlat

mengalahlrannya dan aku mencekiknya. Lalu timbul keinginan dalam

hatifu untuk mengikatnya pada salah satu tiang hingga di pagi hari
lralian melihotnya. Namun aht teringat perlcataan Sulaiman

alaihissalam,'Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku kerajaan yang

tidak dimiliki oleh seorang juapun sesudahku'. Maka, Allah
menolaknya dengan penuh kehinaan."

Keteransan Hadits:

(Bab perbuatan yang diperbolehkan saat shalat), yakni selain

yang telah disebutkan. Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan

hadits Aisyah tentang tidumya beliau di kiblat Nabi SAW, serta

perbuatan Nabi SAW yang meraba kaki Aisyah apabila hendak sujud.

Hal ini telah dijelaskan pada bab "Shalat di atas Tempat Tidur", di

bagian awal pembahasan tentang shalat.
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|p? O$r'ts1 lrrrungguhnya syetan menghadang). pada bab

"Mengikat Orang yang Berutang di Masjid" di bagian awal
pembahasan tentang masjid, disebutkan melalui jalur lain dari

Syu'batr dengan lafazh, 'd1.'*tti 4t 16-f hl(sesungguhnya lfrit
dari bangsa jin menghadangh). Lafa* ini sangat jelas

mengisyaratkan bahwa syetan yang dimaksud bukanlah Iblis sang

pemimpin syetan.

11. Jika Hewan Terlepas Saat (Pemiliknya) Shalat

i>,2st Lt; G.;Lst '&'i; :i o\,i;rs Su,

Qatadatr berkata, "Apabila pakaiannya diambil (pencuri), maka
hendaklatr ia mengikuti pencuri dan meninggalkan shalat."

- Pt y ilt ;* ^)tt)"t e'-\" ;p'€r:', ry
'of * o\;p';ry tV,, qu:, f\"'€-,\i :6?

*'* rint; J\e'; tan'rl ,:l ,1'jy'+i dt e q6i
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l2l l. Dari Al Azraq bin Qais, dia berkata, "Kami berada di Al
Ahwaz dalam rangka memerangi Haruriyah. Ketika aku berada di tepi

sungai, maka ada seorang laki-laki yang sedang shalat. Ternyata, tali
kekang hewannya berada di tangannya. Lalu hewan itu menariknya

dan ia mengikuti hewan itu (Syu'bah berkata, "Beliau adalah Abu

Barzah Al Aslami.") Maka salah seorang laki-laki dari golongan

Khawarij berkata, 'Ya Allah, lakukanlah (apa yang Engkau

kehendaki) terhadap orang tua ini'. Orang itu berkata, 'Sesungguhnya

aku telah mendengar perkataan kalian, dan sungguh aku telah

berperang bersama Rasulullah SAW sebanyak enam peperangan, atau

tujuh peperangan, atau delapan. Dan, aku telah menyaksikan

kemudahan beliau SAW. Sesungguhnya jika aku skembali bersama

hewanku adalah lebih aku sukai daripada meninggalkannya kembali

ke tempatnya, dan menlrusahkanku'."

/t t..
4-Ie 41Jl

t

,d;bl(-

1. I a,&dl
a! t, l.
i ca-,\,

i y.rt €U:'J;"'i ,r;-,) t^t$ ,b €, i ,u.l ir*.
'r?*'c; e rlbul g?'6r; ,rtr ?Q q oq t$I ,ii
;ei'oi yi U?r'"a ;L tr*:, ie ,y .:.-h €ti, ,f di;'";)

t, o z z'czz .t o/. o'7. te',l t ?.. tx|. , ,. ? 'o

F-';1, U\"ra),?"r$1 U; d.p-tt f ytiY
zrz l. ! , o ,o 2 . , o1., t c41. tx1. . ., o, ,, o,g: ,? ,J. )-* k*i .-:l-U cc>r>V ,;is,*ttt E lth4 k-=+

.+Qt*qrt
1212. Dari Urawah, dari Aisyah, dia berkata, "Terjadi gerhana

matahari, maka nabi SAW shalat lalu membaca surah yang panjang,

kemudian ruku' dan memperpanjang ruku'nya. Lalu mengangkat

kepalanya, kemudian mulai membaca surah yang lain. Lalu ruku'
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hingga menyelesaikannya, kemudian sujud. Selanjutnya beliau
melakukan hal itu pada rakaat kedua, kemudian beliau bersabda,
'sesungguhnya ia adalah di antara ayat-ayat (bukti kebenaran) Alrah.
Apabila kalian melihat hal itu, maka shalatlah hingga disingkapkan
untuk kalian. Sungguh aku telatr melihat di tempatku ini segala
sesuatu yang drjanjikan untukku, hingga aku melihat diriku hendak
memetik setangkai buah dari surga ketika kalian melihatku maju, dan
aku telah melihat Jahanam sebagiannya melahap sebagian yang lain
ketika kalian melihatku mundur. Aku melihat di dalamnya Amr bin
Luhay, dimana ia adalah orang yang pertama menetapkan Sawa'ib,.,,

Keterangan Hadits:

(Bab jika hewan terlepas saat -pemililcnya- shalat), yakni apa
yang harus dilakukannya?

t-1it (Haruriyatr) adalatr golongan Khawarij. Adapun yang

memerangi golongan Khawarij saat itu adalah Al Muhallab bin
shafrah, seperti disebutkan dalam riwayat Amr bin Marzuq dari
Syu'batr yang diriwayatkan oleh Al Ismaili. Muhammad bin eudamatr
Al Jauhari menyebutkan dalam kitabnya yang berjudul Akhbar Al
Khowarij bahwa peristiwa itu terjadi pada tahun 65 H, dimana kaum
Khawarij telah mengepung penduduk Bashrah bersama Nafi' bin Al
Anaq hingga ia terbunuh beserta sejumlatr besar aparat pemerintahan
Bashrah. Hingga tampuk kepemimpinan sampai ke tangan Abdullah
bin Zubair Al Harits bin Abdullatr bin Abi Rabi'ah Al Makhzumi,lalu
beliau mengangkat Al Muhallab bin Abi Shafrah sebagai panglima
perang melawan kelompok Khawarij. Hal serupa dikatakan pula oleh
Al Mubarrad dalam kitab At Kamil. pernyataan ini sekaligus
membantah para ahli sejarah yang menulis batrwa Abu Barzakh wafat
pada tahun 64 H atau. sebelumnya.

#3' 't ,lu' n*u' ,Jk l:tFt'U ,h S*i lmaka seorang taki-

laki dari golongan Khawarij berkata, "ya Allah, lala*anrah terhadap
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orang tua ini..."). Dalam riwayat Ath-Thayalisi disebutkan, i;t"r6'f
4 ht 6i ,W V!,1i'tt:tst # ::- e'G aili tsu'i' tl.lJe n Jbt-

A W gl4 (Ternyata ada seorang tua sedang shalat dengan

memegang tali kekang hewan tunggangannya. Apabila hewan itu
bergeralq ia pun turut bergerak. Ketika itu kami bersama seorang

laki-laki dari golongan Khawarij, maka ia pun mencaci-maki orang

tua tadi). Sementara dalam riwayat Mahdi, dia berkata, lL Jl .s)i li
7;it lndakknh kalian melihat keledai ini). Dalam riwayat Hammad

disebutkan, /i, ,hl i iill 'lV 
ii:.lr r.i.n it ,Jti (Perhatikantah

orang tua ini, ia telah meninggalknn shalatnya demi kuda).

t4 -V1 (dan aku menyalaikan kemudahannya). Demikian

yang terdapat dalam semua sumber dan jalur periwayatan. Akan tetapi

Ibnu At-Tin menyatakan dari Ad-Dawudi bahwa dalam riwayatnya

disebutkan dengan lafazh, ';i oV: (dan aku menyal<sikan [masaJ

penaklukanfnyaJ), yang terjadi pada masa Umar. Namun saya tidak

melihat lafazh tersebut dalam sumber aslinya, sehingga

berkonsekuensi bahwa kisah tersebut tidak sampai kepada Nabi SAW,
berbeda dengan riwayat yang akurat dimana di dalamnya terdapat

isyarat bahwa perbuatan itu dibolehkan oleh Nabi SAW.

Amr bin Marzuq menambahkan di bagian akhirnya, tjii 'jd
*3 y Xr' *r; hr J't : i6bi qbt' 'i". ;a:rrJ it iirr .rii o ,Y).
(Ia berlrata, "Aku berkata kepada orong laki-laki tersebut, 'Aku tidak

melihat melainkan Allah alcan menghinakanmu. Engkau telah mencaci

laki-laki sahabat Nabi SAW'. "). Sedangkan dalam riwayat Al Mahdi

bin Maimun disebutkan, i'$ fti, F €)fr',y.$ h' 'JiL3ri ,t ii
'Pt y ir' .J:, fu Jy] +(p ii\ ldtc berksta, "Diamlah, Allah

akan membinasakanmu. Apalah engkau tahu siapa ini? Dia adolah

Abu Barzoh, seorang sahobat Nabi SAW."). Akan tetapi, saya tidak
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menemukan keterangan nama laki-laki yang dimaksud dalam jalur
periwayatan hadits tersebut.

Pelaiaran vang dapat diambil

1. Bolehnya menceritakan suatu kebaikan atau keutamaan jika
dibutuhkan dan tidak bermaksud untuk membanggakan diri.

2. Abu Barzah mengisyaratkan dengan perkataannya "dan aku
melihat kemudahannya" akan bantahan terhadap orang yang

menghendaki agar dirinya membiarkan hewan tunggangannya
pergi daripada harus memutuskan shalatnya.

3. Dalam hadits ini terdapat hujjah bagi para tuqaha (ahli fikih)
atas pendapat mereka, bahwa semua yang dikhawatirkan akan
binasa, maka diperbolehkan untuk memutuskan shalat
karenanya.

Adapun kalimat "kembali ke tempatnya menetap,,, yakni tempat
hidup binatang itu. Namun perkataan ini hanya melihat umunnya
kebiasaan hewan tersebut, karena bisa saja hewan tersebut tidak
kembali ke tempat asalnya, bahkan mungkin ia akan pergi ke tempat
yang tidak diketahui, sehingga menimbulkan kerugian harta yang
merupakan perbuatan terlarang.

Catatan

Makna zhahir konteks kisah ini menyatakan bahwa Abu Barzah
tidak memutuskan shalatnya. Hal ini didukung oleh perkatiuumya
dalam riwayat Amr bin Marzuq, rs:ri7ir '&,r'j loitli (Maka beliau

pun menorik tali hewan tersebut lalu berjalan mundur). Karena
apabila ia memutuskan shalatnya, tentu ia tidak perlu berjalan mundur
supaya tidak membelakangi kiblat. Kemudian tindakan beliau yang
berjalan mundur memberi asumsi bahwa gerakan yang dilakukan
untuk mengambil tali kekang hewan tersebut tidaklah banyak, dan ini
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sesuai dengan hadits kedua pada bab di atas, dimana beliau SAW

melangkah mundur saat shalat lalu maju kembali tanpa memutuskan

shalat. Dalam hal ini gerakan dan langkah yang sedikit asal tidak

membelakangi kiblat tidaklah membatalkan shalat.

Dalam kitab Mushannaf lbnu Abi Syaibahdisebutkan , ';r:;,lr'Jli

a:P $ri1 ,.1ri r'p,5i :'i [i. Uf":Jg ,i,5.til*^$'otib6 d* hi f
.ii?il. zBa! @ Hasan ditanya tentang seseorang yang shalat lalu

Htawatir hewannya akan pergi, maka beliau berkata, "Hendaklah ia

pergi." Kemudian ditanyakon lagi, "Apakah (setelah itu) ia
meneruslcan shalatnya?" Beliau berkata, "Apabila ia telah

membelalrangi kiblat, maka harus memulai dari owal.").

Para fuqaha sepakat bahwa berjalan terlalu banyak saat

melaksanakan shalat fardhu dapat membatalkan shalat. Untuk itu,

"berjalan" pada hadits Abu Barzah dipahami dalm konteks berjalan

yang sedikit, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Sementara

telah disebutkan pada sebagian jalur periwayatan bahwa shalat yang

dilakukan Abu Barzah saat itu adalah shalat Ashar.

n:\ :e F ,u €A eu-|t U $ungguh aku telah melihat di

tempatku ini semua yong dijanjikan kepadaku). Dalarn riwayat Ibnu

Wahab dari Yunus, seperti dinukil oleh Imam Muslim, disebutkan

dengan lafazh, ,i,ts\ lOiianjikan kepada l<alian). Lalu dalam riwayat

beliau pada hadits Jabir disebutkan, U'H'i :r/ F '* ,"i
(Ditampakkan kepadalu segala sesuatuyang akan kalian lalui).

";-it 
U (sungguh aku telah melihat). Demikian lafazh yang

banyak disebutkan dalam riwayat yang ada. Sedangkan dalam riwayat

Al Hamawi dan Al Mustamli disebutkan, Uit 6 (Sungguh aku telah

melihatnya). Sementara dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, &
,;:itU (Hingga aht telah melihat diriku\ dan ini lebih sesuai.
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iat C GLi.6etangkai buah dari surga). Dalam hadits Jabir

disebutkan, 'it, €*'cr:ii ry{ CtUS uj; lnrngga aku mengambil

dorinya setangkai buah, namun tanganku tidak sampai).

i:rt61 
'C;; ntd;"\'ae (ketika kalian melihatku hendak maju). Al

Karmani berkata, "Beliau sAw mengatakan sehubungan Jahannam,
'Ketiks kalian melihatku mundur'. perbedaan kedua kalimat ini
disebabkan perbuatan beliau untuk maju hampir saja terjadi, berbeda
dengan mundur, dimana ia benar-benar telah terjadi." Tetapi telah
disebutkan dengan tegas bahwa perbuatan maju dan mundur benar-
benar telah terjadi, seperti diterangkan dalam hadits Jabir yang
diriwayatkan Imam Muslim dengan lafazh, q 8,t: ,rtlu. ig U
q'd ,t ,#- i,f ie; 'o?V g$-i: (Sungguh neraka telah

didotangkan, dan yang demikian ketika kalian melihatku mundur
karena luapan opinya takut alun menimpaku). Dalam riwayat tersebut
juga disebutkan, u.ui d tii ,p U:"ii g:tdi: q €.t: urlV j
(Kemudian surga didatangkan, dan yang demikian itu ketika kalian
melihatlu maju hingga alat berdiri di tempatku).

r,1,.
d i. )P +1. U-?ti gan aku melihat di dalamnya Amr bin

Luhay). Keterangan tentang beliau akan disebutkan pada pembahasan
tentang berita-berita j ahiliyah.

itll * ,1it $s @an diatah yang menetapkan Sawa'ib).

Sawa'ib adalah bentuk jarnak daripada kata soa'ibaft (hewan yang
dipersiapkan untuk sesembahan [mereka] dan tidak dipakai untuk
mengangkut barang), dan pembicaraan mengenai hal ini akan
disebutkan pada tafsir surah Al Maa'idah.

Pelaiaran vans dapat dimabil

L Berjalan yang sedikit tidak membatalkan shalat, demikian pula
dengan perbuatan yang sedikit.
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:i'*' €*t y\' J:" Ut e,tfi l' * c i'i't
.c !'-rr"-s €

2. Surga maupun neraka telah diciptakan dan telah ada'

3. Korelasi hadits dengan judul bab, yaitu bolehnya maju dan

mundur dalam kadar yang sedikit, sebab orang yang ingin

menahan hewannya yang lepas ia harus melangkah maju atau

mundur, seperti yang terjadi dengan Abu Barzah.

Al Karmani mengeluarkan pendapat yang agak janggal, dimana

ia mengatakan bahwa korelasi hadits dengan judul bab adalah karena

hadits tersebut memuat celaan menjadikan hewan sebagai Sa'ibah,

baik dalam shalat maupun di luar shalat.

12. Meludah dan Meniup yang Diperbolehkan Saat Shalat

Disebutkan dari Abdullah bin Amr, batrwa Nabi SAW meniup

perlahan ketika sujud saat shalat gerhana.

i'lt;; 6L *i y ilt * dtli,;i:t isr q, ; ;t ,f
|€fi',E ht ol :)v'1 r,-*)t ,Y( iL W ,t**)r * e
:yr6i1 i :#s.) -Jd ')i-'"i;>'r 

^;>\2 qot{ 6$

ya- ;,',i:f,tiLi ai $:ci)L?nt qr'* i.t ,ls':

1213. Dari Ibnu Umar RA, bahwasanya Nabi SAW melihat

dahak di kiblat masjid, maka beliau marah kepada orang-orang yang

ada di masjid, seraya bersabda, "Sesungguhnya Allah berada di
hadapan salah seorang di antara kamu. Apabila ia berada dalam

shalatnya maks janganlah meludah." -Atau beliau mengucapkan
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t;1 ,Jv *j*h,&
o .21. , o . I .. c. . / c.
Ol"l +-- ,f )1 t+ j

'Jangalah membuang dahak'- kemudian beliau turun lalu
m e nggo s o loty a de n gan t an ganny a."

Ibnu Umar RA berkata, "Apabila salah seorang di antara kamu
meludah, maka hendaklah ia meludah ke sebelah kirinya."

4tf .:; ii,r ,tr/y i il'*
'U:;X ,t, q6;y y,-ar eos

,o l?cill orx'.>Li db *
1214. Dari Anas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Apabila

[seseorangJ berada dalam shalat, sesungguhnya ia bermunajat
lrepada Tuhanrrya. Mako janganlah ia meludah di hadapannya dan
jangan pula ke arah kanannya, tetapi ke sebelah kiri di bawah kaki
kirinya."

Keterangan Hadits:

Persamaan meludah dan meniup, adalah batrwa keduanya
mungkin dapat menimbulkan dua huruf yang merupakan batas
minimal terbentuknya suatu kata dalam bahasa Arab. Imam Bukhari
mengisyaratkan bahwa sebagian perbuatan tersebut diperbolehkan dan
sebagian yang lain dilarang. Maka, ada kemungkinan beliau
membedakan antara bunyi yang dapat dipatrami darinya suatu
perkataan dengan yang tidak. Atau membedakan antara hal itu benar-
benar terjadi sehingga membatalkan shalat, dengan kondisi lain yang
tidak membatalkan shalat.

:t; e::r ,f. *t l" Xn' ,)b',;t'd @oti sAW meniup

perlahan ketika sujud saat shalat Gerhana).Ini adalah bagian hadits
yang diriwayatkan Imam Ahmad dan di-shahih-kan oleh Ibnu
Khuzaimah, Ath-Thabari dan Ibnu Hibban melalui jalur Atha' bin
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Sa'ib, dari bapaknya, dari Abdullah bin Amr, dia berkata

A sii tti *i y h, ,p !, )"3 y 
"v 

o:U Qeriadi gerhana

matahari pada masa Rasulullah SAW, maka beliau berdiri (shalot)

dan kami pun berdiri bersamanya). Lalu beliau menyebutkan hadits

selengkapnya, yang mana di dalamnya disebutkan, ,fl\\ e d- ft

\6'$l ,$": {nrUau meniup perlahan ke tonah serta menangis,

sedang beliau dalam keadaan suiud). Yang demikian itu terjadi pada

rakaat kedua.

Hanya saja Imam Bukhari menyebutkan dengan lafazh yang

tidak tegas menunjukkan ke-shahih-an hadits itu, karena Atha' bin

Sa'ib adalah seorang perawi yang diperselisihkan untuk dijadikan

hujjah, dan hafalannya menjadi kacau pada akhir hidupnya' Akan

tetapi Ibnu Khuzaimatr meriwayatkannya melalui riwayat Suffan Ats-

Tsauri dari Atha' bin Sa'ib, dimana ia adalah termasuk perawi yang

mendengar riwayat dari Atha' sebelum hafalannya menjadi kacau.

Sedangkan bapaknya telah digolongkan sebagai perawi tsiqah oleh Al
Ajli dan Ibnu Hibban, nuunun ia tidak memenuhi kriteria perawi dalam

kitab Shahih Bukhori.

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar

dan hadits Anas tentang larangan. meludah ke arah kiblat. Dalam

riwayat bab ini ditambahkan, to:-it ,Fi & aS 1ua*a beliau SAW

marah lrepada orang-orang yang berada di masjid). Di sini terdapat

keterangan bolehnya mengecam sekumpulan orang atas suatu

perbuatan yang mungkar, meskipun perbuatan itu hanya dilakukan

oleh sebagian orang, yaitu dengan maksud memberi peringatan agar

perbuatan itu tidak diulang lagi.

l;"*;5- 
lt -jd \i- "i:fr{'t (makaianganlah meludah atau beliau

mengatalran janganlah membuang dahak). Dalam riwayat Al Ismaili

terdapat tambahan, :-U ,; i'ot 1;2i"t (Janganlah salah seorang di

antora kalian meludah di hadapannya).
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lf" & UP €;oli 61. ti1(dan lbnu (Jmar berkota, "Apabila

salah seorang di antora kamu meludah, hendaklah meludah pada

sebelah kirinya. "). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutk*, g6- f
(dari sebelah kirinya). Demikian yang beliau sebutkan dengan jalur
yang mauquf. ltkan tetapi dalam riwayat Al Ismaili melalui jalur Ishaq

bin Abi Isra'il, dari Hammad bin Zaid, disebutkan dengan lafazh,
,i t.X \i A)tb ',* \i 'uitt ',P '6li ,4.n- d. ;S'bi ';iri" 1

(langantah t;;r; seorang di antar; ka'mu meludah di hadapannya,

akon tetapi hendaklah ia meludah di belakongnya, atau dari arah
kirinya atau di bawah kakinya).

Demikianlah semua perbuatan itu disebutkan dengan

menggunakan kata sambung "atau". Imam Bukhari menjelaskan
bahwa lafazh marfu' dari hadits tersebut berakhir hingga

perkataannya, iri- d '€bi W" I (Janganlah meludah di

hadapannya), sedangkan lafazh selanjutnya adalah mauquf (tidak
berasal langsung dari Nabi SAW). Imam Muslim dan Abu Daud serta

para ahli hadits lainnya hanya menukil lafazh marfu' dari hadits
tersebut, padahal lafazh mauquf dalam riwayat Ibnu Umar ini telah
disebutkan pula melalui jalur marfu'pada riwayat Anas.

Ibnu Baththal berkata, "Telah diriwayatkan dari Malik sebuah

pandangan tentang tidak disukainya meniup perlahan saat shalat, akan
tetapi perbuatan ini tidaklah memutuskan shalat sebagaimana halnya
perkataan. Pendapat ini juga merupakan perkataan Abu Yusuf,
Asyhab, Ahmad dan Ishaq. Sementara dalam kitab Al Mudawwanah
dikatakan, bahwa meniup perlahan adalah sama dengan perkataan

yang memutuskan shalat."

Abu Hanifah dan Muhammad mengatakan bahwa apabila tiupan
tersebut dapat didengar, maka hal itu sama dengan perkataan. Tapi
apabila tidak terdengar, maka tidak dianggap sebagai perkataan.

Lanjut Ibnu Baththal, "Pendapat yang pertama lebih tepat, dan bunyi
huruf yang timbul saat meniup dengan perlahan tidaklah lebih banyak
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daripada bunyi huruf yang timbul karena membuang ludah." Dia juga

berkata, "Para ulama sepakat membolehkan meludah saat shalat, maka

hal itu menunjukkan bolehnya meniup perlahan saat shalat karena

keduanya tidaklah berbeda. Oleh sebab itulah, maka Imam Buk*rari

menyebut hukum meniup perlahan saat shalat bersamaan dengan

hukum meludah saat shalat."

Namun beliau tidak menyebutkan pendapat madzhab Syaf i
mengenai hal itu. Adapun pendapat yang shahift menurut mereka

adalah apabila terdengar dua huruf saat meniup perlahan, membuang

ingus, menangis, isakan, keluhan, menarik nafas, tertawa atau dehem,

maka shalat dianggap batal. Sedangkan bila tidak, maka shalat tidak

diangap batal.

Menanggapi hal ini lbnu Daqiq Al Id mengatakan, bahwa

seseorang bisa saja berpendapat bahwa dua huruf yang dapat

membentuk perkataan tidak dapat dipahami secara pasti bahwa setiap

dua huruf dinamakan perkataan. Jika demikian halnya, maka pendapat

tentang batalnya shalat apabila terdengar bunyi yang mengandung dua

huruf tidaklah berdasarkan nash, tapi berdasarkan qiyas. Oleh karena

itu, perlu diperhatikan adanya persamaal antara masalah cabang

dengan masalah pokok sebagai persyaratan qiyas.

Dia juga mengatakan bahwa pendapat paling tepat adalah

memperhatikan hal-hal yang telah disepakati dan yang diperselisihkan

apabila bunyi yang diucapkan itu tidak lagi dinamakan sebagai

perkataan. Semua bunyi yang telah disepakati sebagai perkataan,

maka hukumnya disamakan dengan perkataan. Sedangkan yang tidak

demikian, maka hukumnya tidak dapat disamakan dengan perkataan.

Dia melanjutkan, bahwa di antara bukti kelemahan alasan yang

mereka kemukakan 
-yakni 

shalat dianggap batal karena bunyi yang

terdengar saat meniup perlahan menyerupai perkataan- adalah

riwayat yang dinukil dari Nabi SAW, yang menyatakan bahwa beliau

SAW pemah meniup perlahan saat shalat Gerhana. Demikian
pendapat lbnu Daqiq Al Id.
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Dalam menanggapi pernyataan tersebut, sebagian ulama
berpendapat bahwa perbuatan Nabi SAW tersebut dipahami dalam
konteks tidak terdengar darinya bunyi huruf. Tetapi tanggapan ini
dibantah berdasarkan riwayat Abu Daud dari hadits Abdullah bin Amr
yang menyebutkan, .ti oi :)ui ot jl-, i\ e.4 "j (Kemudian beliau

meniup perlahan di akhir sujudnya seroya mengatakan, "Uf...(|f...").
Demikian dinyatakan secara tegas batrwa suara yang keluar dari mulut
Nabi SAW saat itu mengandung [bunyi] dua huruf.

Dalam hadits ini disebutkan pula bahwa Rasulullah SAW
bersabda, 6? sSg;- 

"oi "*," '.'jiii '.i;+t 't6, ,P |*,p5 (Dan

ditampakkan neraka kepadaku, maka alat pun meniup perlahan
lrnrena khawatir panasnyo alan menimpa kalian). Konteks riwayat ini
menyatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja,

sehingga tertolaklah pendapat bahwa Nabi SAW melakukan hal itu
karena tidak dapat menahannya.

Adapun keterangan tambahan yang telah disebutkan adalah
berasal dari riwayat Hammad bin Salamah, dari Atha'. Hammad
tergolong perawi yang menukil riwayat dari Atha' sebelum
hapalannya menjadi kacau, menurut pendapat Yahya bin Ma'in, Abu
Daud dan Ath-Thahawi serta lainnya.

Al Khaththabi memberikan jawaban batrwa bunyi ,'Uf, tidaklah
digolongkan sebagai perkataan hingga huruf fa' digandakan. Dia
melanjutkan, bahwa orang yang meniup perlatran, maka huruf /a'
yang terdengar tidaklah keluar dari tempat yang semestinya.

Ibnu Shalah menanggapi, batrwa pendapat yang dikemukakan
oleh Al Khaththabi tidak selaras dengan pandangan dalam madzhab
Syafi'i yang mengatakan batrwa bunyr yang mengandung dua huruf
dapat membatalkan shalat, baik dapat dipahami darinya perkataan

ataupun tidak.

Al Baihaqi berpendapat bahwa perbuatan tersebut khusus untuk
Nabi SAW. Akan tetapi pendapat ini pun dibantah, karena sesuatu
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yang dikhususkan untuk Nabi SAW harus ditetapkan berdasarkan

dalil.

Catatan

Pertama, Ibnu Mundzir menukil ijma' ulama bahwa tertawa

dapat membatalkan shalat, tanpa batasan satu atau dua huruf.

Sepertinya perbedaan antara tertawa dan menangis adalah; bahwa

tertawa dapat merusak kesakralan shalat, berbeda dengan tangisan

atau yang sepertinya. Dari sinilah, maka ulama madzhab Hanafi

berpendapat bahwa tangisan karena takut kepada Allah tidak

membatalkan shalat.

Kedua, tidak disukainya meniup perlahan saat shalat telah

disebutkan dalam hadits marfu' yang diriwayatkan Imam Tirmidzi

dari hadits Ummu Salamatr, dia berkata, 6b Pi y tn' ,p 'd, ott

u*t 
"i'eoi 

[ 'jri6 
,:t!'rh, ti1.gi'i iuj- a gou sAt( metihat

seorang budak milik kami yang bernama Aflah, apabila suiud maka ia

meniup perlahan. Maka beliau SAW bersabda, "Vl/ahai Aflah, biarkan

wajahmu mengenai tanah."). Hadits ini diriwayatkan oleh Imam

Tirmidzi, dan dinyatakan bahwa s anad-ny a lemah.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Seandainya hadits rtu shahih, tetap

tidak dapat dijadikan dalil batalnya shalat karena meniup dengan

perlahan, sebab Nabi SAW tidak memerintahkan orang tersebut untuk

mengulang shalatnya. Bahkan yang dapat dipetik dari perkataannya

'biarlran wajahmu mengenai tanah' adalah disukai sujud langsung ke

tanah sebagaimana yang dapat dipahami dari larangan menyapu

kerikil [yang ada di tempat sujud].

Sehubungan dengan persoalan ini telah dinukil pula riwayat dari

Abu Hurairah dalam kitab Al Ausath oleh Ath-Thabrani, dari Zaid bin

Tsabit yang dikutip oleh Al Baihaqi, dan dari Anas serta Buraidah

yang dikutip oleh Al Bazzar. Tapi semua sanad riwayat-riwayat itu

sangat lemah. Keterangan tentang tidak disukainya meniup perlahan
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saat shalat juga dinukil dari Ibnu Abbas, seperti diriwayatkan oleh

Ibnu Abi Syaibah. Sedangkan bolehnya melakukan perbuatan tersebut

telah dinukil dari Qudamatr bin Abdullah, seperti dikutip oleh Al
Baihaqi.

13. LakiJaki yang Bertepuk Tangan Saat Shalat Karena Tidak
Tahu, Maka Shalatnya Tidak Batal

*tyilt,rb dt*.:;hr
o. t o I,o,

,fl -t -' ,J.k P

binSehubungan dengan ini telah dinukil riwayat dari Sahal

Sa'ad RA, dari Nabi SAW.

Ketaransan Hadits:

Imam Bukhari hendak mensinyalir hadits Satral yang akan

disebutkan setelah dua bab, yaitu dengan lafaz/r., C;eli3!t|',ry € 6

#urnl:ai at'2lr (Ada apa dengan kalian kptika terjadi sesuatu saat

shalat maka kolian bertepuk tangan). Di bagian akhir pembahasan

tentang sahwi akan disebutkan dengan lafazh"tashfiiq". Adapun letak
kesesuaian hadits ini dengan judul bab adalatr, batrwa Nabi SAW tidak
memerintahkan mereka untuk mengulang shalat.
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14. Apabila Dikatakan Kepada Orang yang Shalat "Hendaklah

Engkau Mendahului", atau (Tunggu" Lalu Ia Melakukannya'

Maka Hal Itu Tidak MengaPa

* 4,'{ r;t; urlt;:k ,'Jv& at qt * i,w f
r:r;;.u.'E tG: * ptqti:i ska rt *tf i'

.L'*. ielt G *. * k'ti:r'P';
1215. Dari Sahal bin Sa'ad RA, dia b.rkutu, "Dahulu manusia

shalat bersama Rasulullatr SAW dengan mengikat sarung-sarung ke

tengkuk mereka karena sempit. Maka dikatakan kepada kaum wanita,

'Janganlah kalian mengangkat kepala kalian hingga kaum laki-laki

duduk dengan tegak'."

@:
Al Ismaili berpendapat, seakan-akan Imam Bul'Jrari mengira

bahwa perkataan tersebut disampaikan kepada kaum wanita ketika

mereka sedang shalat, padahal tidaklah demikian. Bahkan, perkataan

tersebut disampaikan kepada mereka sebelum shalat.

Adapun jawaban atas tanggapan ini adalah bahwa Imam

Bukhari tidak menyatakan secara tegas bahwa perkataan tersebut

disampaikan kepada kaum wanita ketika mereka sedang shalat.

Bahkan, maksud beliau adalah bahwa perkataan tersebut diucapkan

kepada mereka baik saat shalat maupun di luar shalat. Sedangkan

makna yang kuat adalah Nabi sAW mewasiatkan hal itu kepada kaum

wanita secara langsung ataupun dengan perantaraan orang lain

sebelum mereka memulai shalat, agar mereka masuk dalam shalat

dengan berbekal ilmu sehingga tercapai apa yang dimaksud
..menunggu" yang diperintahkan, dimana pada perbuatan ini berarti

mereka telah menunggu kaum laki-laki dan menjadi konsekuensinya
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kaum laki-laki mendahului mereka. Sedangkan maksud Imam Bukhari
adalah menyatakan bahwa 'menunggu' bila bersifat syar'i, maka

diperbolehkan. Tapi jika tidak, maka tidak diperbolehkan.

Ibnu Baththal berkata, "Perkataannya 'Hendaklah engkau

mendahului', yakni sebelum temanmu. Sedangkan perkataannya,

'Tunggu', yakni lebih akhir darinya" Hal ini beliau simpulkan dari

sabda beliau SAw kepada kaum wanit4 Af- e |k|ii1 ,yr"'.j 1

A* SElr (Jangonlah kalian mengangka kcpola kalian hingga

lraum laki-laki duduk dengan tegak). Aplikasi perintah ini
berkonsekuensi batrwa kaum laki-lald lebih dahulu daripada kaum

wanita, serta kaum wanita lebih akhir dari kaum laki-laki.

Pelaiaran vang dapat diambil

Ada beberapa masalatr frkih yang dapat disimpulkan dari
hadits ini:

l. Makmum boleh melakukan gerakan setelah imam.

2. Sebagian makmum boleh mendahului gerakan sebagian

makmum yang lain.

3. Bolehnya menunggu saat shalat kar€na kepentingan orang lain
yang tidak termasuk maksud shalat

4. Imam boleh menunggu saat nrku' ag;ar orang-orang yang

terlambat sempat mendapatkan satu rakaat, dan boleh pula
menunggu saat tasyatrhud agar orang yang terlambat sempat

mendapatkan jamaah.

Kemudian Ibnu Al Manalyar lebih menyatakan bahwa
perkataan tersebut disampaikan kepada kaum wanita ketika mereka

sedang shalat. Dari sini maka beliau berpendapat, dalam hadits ini
terdapat keterangan bahwa orang yang shalat boleh memperhatikan
perkataan yang disampaikan kepadanya sscara ringkas.
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15. Tidak Boleh Menjawab Salam Saat Shalat

,r.;j *j y nt * dt *'{,1 * 'i6 l' * e
€'ol.,iu, p'3i { 4L'.* c, fu ,:*',} ;t*sr

>t5:tut
1216. Dari Abdullatr, dia berkata "Aku pernah mengucapkan

salam kepada Nabi SAW sedang beliau dalam shalat, maka beliau pun
membalas salamku. Ketika kami kembali, aku pun mengucapkan

salam kepadanya, namun beliau tidak membalas salamku, dan beliau
bersabda, 'Sesungguhnya dalam shalat ada lresibulcan'."

frt * ?nt Jr-, ,# ,io Ci:L rtr ,gr l' l" .j /.G *
UtU:; ,Wi $ri;rt"; ,iiHtt ,ii !.c g.*3 ib
lir u 4 ee; |{,'\i * ^11 

'.5i ej * \t .u
'';i fI-i * ilt J, ^)t, J;, ,-p ,o:.; *p *ti ,i, pi
'of ,* €e;,',*"i'* *'.*'i *L:ai;t'",*
|r)bi)i',:i ,*C\,i*'{.'r:rt *'.*., .,i;U r.;tt

y!' ? J\G;x *,, * ok' el * ;l
1217. Dari Jabir RA, dia berkat4 "Rasulullatr SAW mengutusku

untuk suatu keperluannya. Maka aku pun berangkat kemudian
kembali setelah menyelesaikannya. Lalu aku mendatangi Nabi SAW
dan mengucapkan salam, namun beliau tidak menjawab salamku.
Maka, terbersit dalam hatiku apa yang Allah lebih mengetahuinya.
Aku berkata dalam diriku, 'Barangkali Rasulullah SAW kecewa
kepadaku karena aku lambat datang kepadanya. Kemudian aku
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mengucapkan salam kepadanya, nzlmun beliau belum juga menjawab
salamku. Maka, terbersit dalam hatiku perasazm lebih hebat dari
pertama kali'. Kemudian aku mengucapkan salam, maka beliau pun
menjawab salamku seraya bersabda, 'Hanya soja yang menghalangiku
untuk menjawab salammu odalah bahwa aht sedang shalat'. Beliau
SAW saat itu berada di atas kendaraannya tanpa menghadap ke arah
kiblat."

Keterangan Hadits:

(bab tidak boleh menjawab salam saat shalat), yakni dengan
lafazh yang telah dikenal, sebab itu berarti berbicara dengan sesama

manusia. Lalu para ulama berbeda pendapat tentang apabila orang
yang shalat menjawab dengan menggunakan lafazh yang mengandung

doa, seperti mengatakan, ifr, * P U ,* ,kr ";j[i 1fa Ailah

berikanlah lceselamatan kepada orang yang telah memberi salam
kepadaku). Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Jabir RA,
dimana hadits ini memberi indikasi bahwa yang tidak diperborehkan
adalah menjawab salam dengan menggunakan lafazh yang telah
dikenal (Assaloamu'qlaika/assalamu alaikum warahmatullah
wabaraknatuh).

?6 e *t * iitr & I' Jh * (Rasutuilah sAW

mengutusku untuk suatu keperluan). Imam Muslim memberi
penjelasan bahwa hal itu terjadi pada perang Bani Musthaliq.

* "i 
"p {Arnou fidak menjawab salamku). Dalam riwayat

Imam Muslim disebutkan, ik :y, 4 Sui gettou mengatakan

lrcpadaku dengan tongonnya seperti ini). Dalam riwayat Imam
Muslim yang lain disebutkan , Ut taii (Maka beliau memberi isyarat

kepadaku). Maka perkataan beliau pada hadits di atas ,,Beliau tidak
menjawab solamku", yakni dengan menggunakan lafazh yang telah
dikenal. Sepertinya, Jabir pada pertama kalinya tidak mengetahui jika
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apa yang diisyaratkan Nabi kepadanya merupakan jawaban atas

salamnya. Oleh karena itu dia mengatakan, "Makn terbersit dalam
hatiku opa yang Allah lebih mengetahuinya", yakni kesedihan.

* S,l ,fb',*. $ (kemuaian aku memberi salam kepadanya,

maka beliau menjawab salamku), yakni setelah beliau SAW
melaksanakan shalat tersebut.

*t * ,.J -iy,:J' ct- l# i:r1'oi 4a 6 ;Jui (seraya betiau

bersabda, "Tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab salammu

kecuali sesungguhnya aku sedang sholat."). Dalam riwayat Imam

Muslim disebutkan, 'riar ? ,b *jj y\ & ,ta_'$i 
"ir?(Maka aku kembali dan beliau SAW sedang melakukan shalat di atas

ke n d ar aanny a m e nghadap ke ar ah s e I a i n ki bl at).

Pelaiaran vane daoat diambil

Pelajaran yang dapat diambil adalah anjuran untuk tidak
mengucapkan salam kepada orang yang sedang shalat, karena

kemungkinan dapat mengganggu konsentrasinya dan membebani

dirinya untuk menjawab sementara ia dilarang untuk menjawabnya.

Inilah pendapat Jabir (perawi hadits di atas), demikian pula yang

dinukil dari Atha', Sya'bi dan Malik dalam riwayat Ibnu Wahab.

Namun Imam Malik berkata dalam kitab Al Mudawwanah, "Hal itu
bukan sesuatu yang makruh." Demikian pula pendapat Imam Ahmad
dan mayoritas ulama.2 Mereka berpendapat bahwa orang yang shalat

dianjurkan menjawab salam tersebut setelah shalat, atau ketika shalat

dengan isyarat. Namun mereka berbeda pendapat tentang memberi
isyarat, sebagaimana yang akan dijelaskan pada akhir pembahasan

tentang sujud satrwi.

2 Pendapat ini lebih tepat, karena Rasulullah SAW tidak mengingkari orang yang
mengucapkan salam kepada beliau ketika sedang shalat, bahkan telah dinukil melalui riwayat
yang shahih bahwa beliau menjawab salam dengan isyarat. Hal itu menunjukkan bahwa
mengucapkan salam kepada onmg yang shalat adalah disyariatkan dan menjawabnya adalah
dengan menggunakan isyarat.
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16. Mengangkat Tangan Saet Shalat Karena Ada Sesuatu yang

Teriedi

y ilt J, lt J';, {,i" *; ar ,tt y i ,y *
o )zcz Lo ,, ,, '. $ t

# *-c-p,:A"& un:?J';i, / ,t' qi.'ri'tL')

?G': *j y il, J:, ^), ,)";r't-;, 4*i C yd q.

b\ 6 6 u i,rr- t;iL ti:t q, F J: iy t\ir-; ,i:>r*tr

'oitI'S*ii^,t*sr .ru-ur;i*t y fr, tt" ^)t'J;,
q, f I f*, ,litL:,r ,sx;ee ,+ o\i :Ju t.,,tlt is
q.,# *i Y frt * ilr J"irie't or:t:.'$; a ,,it

j:n- #t o,,clsr'i;G,:-bUt G?tt &bri?t-1'r,2t
! ,i'u,'.;, f fiik, :iG -'rJr\r ,;'ue);tr :la-,

,

& at ,* frt j;, t;r;',;i o6t'fi t5 ,*<)b €'4a;
li;x.a{ir q, K rf '€;'#'oii}.Y$;";i,p)

J2 ^)tt J;r?Ct'uo*tt ,Lio i- iitri dilt et i ur

6: U is* t6t Ss ,f;t t;6 .q6. j; *': av rtt

$t dy#u,,;r-f e>,Asr ,f.;:,?'Ss q'€, 11r;tlt

*j iy'-;it f I' ot;L ,'$5 * ,r.;"A'i.ti a :A.
L'-;r:t f /A.'F o1;t;t; f-(:U i,la ^*?nt q'f
€i;'J;.';,i iri ,tj i! ,# os 

" 
,f. I ie tdrJl

*t y\' '* ^r 
Jv',
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1218. Dari Sahal bin Sa'ad RA, dia berkata, "Telah sampai

berita kepada Nabi SAW bahwa Bani Amr bin Auf di Quba' sedang

ada masalah di antara mereka. Maka, beliau SAW keluar bersama

beberapa sahabatnya untuk mendamaikan mereka. Sesungguhnya

Rasulullah SAW tertahan sementara waktu shalat telah masuk, maka

datanglah Bilal kepada Abu Bakar RA seraya berkata, 'Wahai Abu
Bakar, sesungguhnya Rasulullah SAW telah tertahan sementara waktu

shalat telah tiba, maka apakah engkau mau mengimami manusia?'

Beliau berkata, 'Ya, jika engkau mau'. Kemudian Bilal melakukan

iqamat untuk shalat, dan Abu Bakar RA maju dan bertakbir. Lalu
Rasulullah SAW datang berjalan di antara shaf-shaf seraya menyela-

nyela shafhingga berdiri di shaf Qrcrtama). Maka, manusia melakukan

tashfiih. " (Sahal berkata, *Tashfiih adalah bertepuk tangan."), Beliau
berkata, "Abu Bakar RA tidak menoleh dalam shalatnya. Ketika
manusia telah ramai, beliau pun menoleh, dan ternyata ada Rasulullah
SAW. Maka beliau SAW mengisyaratkan kepada Abu Bakar dan

memerintahkannya untuk tetap shalat. Abu Bakar RA mengangkat

tangannya seraya memuji Allah, kemudian mundur ke belakang

hingga berdiri di shaf. Lalu Rasulullah SAW maju kemudian shalat

mengimami manusia. Ketika selesai shalat beliau menghadap manusia

dan bersabda,'Wahai sekalian monusia, ada apa dengan kalian bila
terjadi sesuotu atas kalian dalam shalat maka kalian bertepuk tangan.

Sesungguhnya tepuk tangan hanya bagi wanita. Barangsiapa yong
terjadi sesuatu padanya saat shalat maka hendaklah ia mengucapkan

subhanallah (Maha Suci Allah)." Kemudian beliau berpaling kepada

Abu Bakar RA, lalu bersabda, "Wahai Abu Bakar, apakah yang
menghalangimu untuk shalat mengimami manusia kettka aku

mengisyaratkan kepadamu?' Abu Bakar berkata, 'Tidaklah pantas

bagi putra Abu Quhafah untuk shalat di hadapan Rasulullah SAW'."
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Keteransan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Sahal bin
Sa'ad dari Abdul Aziz, dat'. Abu Hazim. Abu Hazim yang dimaksud

adalah Ibnu Abi Hazim.

6tu- f.'n ei (Abu Bakar mengangkat tangannyo). Dalam

riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan lataz}rr i-{-(Kedua tangan),

yang menjadi inti judul bab. Dari sini dapat disimpulkan bahwa

mengangkat kedua tangan untuk berdoa atau tujuan yang sepertinya

tidaklah membatalkan shalat, meskipun bukan pada tempat

mengangkat tangan saat shalat. Sebab mengangkat tangan adalatr

bentuk penyerahan diri serta ketundukan, sementara Nabi SAW telah

merestui apa yang dilakukan Abu Bakar.

17. Bertolak Pinggang Saat Shalat

z t 'r,1 to. \, .
q ldt 4:e 

^t ,*', 
o . / c c. .

Gl f cj-t--" ul t

lG, .;>,2r ,;
*\'J*U

;;{'*
1.c.t| ,f ol--P

, i.c.t 1 c.
) oJ-P d.t f
JYi ;ij tti.^,/

l.c.t 1 o.
Lft o-t--P €..t f

'oi'&j 
*ht *

*j
1219. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Bertolak pinggang

saat shalat adalatr dilarang." Hisyam dan Abu Hilal meriwayatkan dari

Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW.

Ut g :Ju ^o \t
., ^ t 1,, a. .1. tlra:>,t J>)l ,;L-a-

1220. Dan Abu Hurairah RA, dia berkata, "Seseorang dilarang

melaksanakan shalat sambil bertolak pinggang. "
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Keteransan Hadits:

'o$ {dilarand. Yang melarang adalah Rasulullatr SAW, seperti

disebutkan sesudahnya melalui jalur Hisyam.

Yang dimaksud Hisyam di sini adalah Hisyam bin Hassan.

Sedangkan Abu Hilal, adalah Ar-Rasibi.

Lf .. i-y i; * (dari lbnu Sirin... dan seterusnya). Riwayat

Hisyam beserta sanad-nya telatr disebutkan Imam Bukhari pada bab

ini, tetapi dalam riwayat Abu Dzar dari Al Hamawi dan Al Mustamli

disebutkan dengan lafazh u$ (melarang) tanpa menyebutkan orang

yang melarang, tapi Al Kasymihani menyebutkan dalam riwayatnya.

Imam Muslim dan Imam Tirmidzi meriwayatkan melalui jalur

Abu Usamah dari Hisyam dengan lafazh, bi Pj * \, & U, g
r:p;|J ,ytt 'rs|;i- (Nabi SAW melarang seseorang shalat dengan

bertolak pinggang). Demikian pula diriwayatkan oleh Abu Daud
melalui jalur Muhammad bin Salamah dari Hisyam, dengan lafazh
yang sedikit berbeda, yakni, tfut e pJr f P:, * ht & Ut g
(Nabi SAW melarang untuk bertolak pinggang saat shalat). Adapun
riwayat Abu Hilal telah disebutkan beserta sanad-nya oleh Ad-
Daruquthni dalam kitab Al lfrad melalui jalur Amr bin Marzuq dari

Hilar dengan tafazh, tfut e )ry)t f *i y ht & dt g
(Nabi SAW melarang untukbertolakpinggong saat shalat).

t:j*,3 ([dalam keadaanJ bertolak pinggang). Dalam riwayat Al

Kasymihani disebutkan dengan lafazfr QaJ, sementara dalam

riwayat An-Nasa'i disebutkan (gbi, sedangkan dalam riwayat Al

Ismaili melalui jalur Sulaiman bin Harb disebutkan dengan "Telah
menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid, ia berkata, Dikatakan
kepada Ayyub, sesungguhnya Hisyam telah meriwayatkan dari
Muhammad dari Abu Hurairah RA, dimana ia berkata, 'Dilarang
melakukan iffittishaar (bertolak pinggang) saat shalat'. Maka Aynrb
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berkata, 'sesungguhnya yang dikatakan oleh beliau (Abu Hurairah)

adalah 'takhashshur '. " Seakan-akan faktor yang mendorong Ayyub

mengingkari lafaz}l- "ikhtishar" adalatr karena lafaztr ini mengandung

makna yang lain selain bertolak pinggang, seperti yang akan

dijelaskan.

Penafsiran lafaz}n ini telah dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah dari

Abu Salamatr melalui sanad seperti di atas, dimana dikatakan

kepadanya, "Ibnu Sirin berkata" 'Maknanya adalah meletakkan tangan

di pinggang saat shalat'." Penafsiran ini juga dipastikan kebenarannya

oleh Abu Daud serta dinukil dari sebagian ulama, dan inilah
penafsiran yang masyhur.

Al Harawi meriwayatkan dalam kilzrb Al Gharibin batrwa yang

dimaksud dengan "iHrtishaar" adalah membaca satu atau dua ayat di
akhir suratr. Ada pula yang mengatakan bahwa maknanya adalatr

meniadakan thuma'ninatr. Kedua pendapat ini meski salatr satunya

bisa masuk dalam cakupan makna "ikhtishaar", tetapi lafazh
" takhashshur " dar. " khashr " menolaknya.

Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan
o'ikhtishar" adalah meniadakan ayat sajdah, agar tidak sujud saat

shalat. Ini adalatr pendapat yang dinukil oleh Al Ghazali. Sementara

Al Khaththabi meriwayatkan batrwa maknanya adalah memegang

tongkat dengan kedua tangannya saat shalat seraya bertumpu padanya.

Pendapat ini diingkari oleh Ibnu Al Arabi dalam Y,rtab Syarh At-

Tirmidzi.

Adapun pendapat pertama didukung oleh riwayat Abu Daud dan

An-Nasa'i melalui jalur Sa'id bn Ziyad, ia berkata, "Aku shalat di

samping Ibnu Umar, maka aku meletakkan tanganku di pinggangku

[bertolak pinggang]. Ketika selesai shalat beliau berkata, 'Ini adalah

kekakuan dalam shalat dan Nabi SAW melarangnya'."

Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang hikmah

larangan tersebut. Sebagian mengatakan bahwa hikmah larangan

tersebut adalah karena iblis diturunkan dengan bertolak pinggang
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[sombong], demikian Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur

Humaid bin Hilal secara mauquf (tidak sampai pada Nabi SAW).

Ada pula yang berpendapat bahwa hikmahnya adalah karena

kaum Yahudi selalu melakukan perbuatan tersebut, maka hal itu
dilarang agar tidak menyerupai mereka. Pendapat ini disebutkan oleh

lmam Bukhari ketika memaparkan cerita tentang Bani Isra'il dari

riwayat Aisyah. Lalu Ibnu Abi Syaibah memberi tambahan lafazh,
"Ketika shalat". Dalam riwayat lain dari beliau dikatakan, "Janganlah

kalian menyerupai orang-orang Yahudi."

Ada pula yang mengatakan bahwa perbuatan seperti itu
merupakan cara istirahat para penghuni neraka. Pendapat ini
diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Syaibah dari Mujahid, dimana ia
berkata, "Meletakkan tangan di pinggang merupakan cara istirahat
penghuni neraka." Lalu dikatakan pula bahwa sikap tersebut

merupakan tindakan seorang penyair saat melantunkan syairnya.

Pendapat ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur melalui jalur Qais
bin Abbad dengan sanad yanghasan.

Ada pula yang berpendapat bahwa sikap seperti itu adalah

perbuatan orang-orang yang angkuh, demikian yang diriwayatkan oleh

Al Muhallab. Sementara Al Khaththabi meriwayatkan bahwa sikap

tersebut termasuk perbuatan orang-orang yang ditimpa musibah. Tapi

perkataan Aisyah merupakan pandangan yang paling dapat diterima
dalam masalah ini. Meski demikian, semua pendapat yang ada tidak
saling bertentangan.

Catatan

Dalam naskah Ash-Shaghani disebutkan "Bab bertolak

pinggang saat shalat", dan diriwayatkan bahwa itu adalah cara

istirahat penghuni neraka. Tapi saya tidak mengira batrwa perkataan

"dan diriwayatkan..." hingga akhir kalimat melainkan perkataan Ash-
Shaghani sendiri, dan bukan perkataan Imam Bukhari. Saya telah

menyebutkan orang yang meriwayatkannya.
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18. Memikirkan Sesuatu Saat Shalat

t#t e6, ,#';,r\) ;\,e?nr qr';Ji,t,
Umar RA berkata, "Sesungguhnya aku menyiapkan pasukankq

sedang aku dalam shalat."

ybt,k dt'{'q:,,J6&hr qr?td,i-A *
7" i ry.k,f 'b ,tr;6-f i""rL k ,,Ft *,
e*r'-ft ,Jd *'A.'# I lpt :;i e6 oiu

#. L';6 6+ 4'r1'n;_'oi'a* 6* t7i>Lst

,rrr."r*Uqbafr bin Al Harits RA, dia berkata, ".,qku shalat
Ashar bersama Nabi SAW. Ketika selesai salam, beliau SAW segera

berdiri dan masuk ke rumah salah seorang istrinya. Kemudian beliau
keluar dan menyaksikan keanehan di wajah orang-omng karena beliau
sangat tergesa-gesa. Maka beliau bersabda, 'Alat ingat -soat slwlat-
emas milik knmi, mala aku tidak senang jila sampai sore hari -atau
hingga malam- emas itu mosih ada pada kmi. Maka alat pun
memerintahkan untuk dibagikan' ."

\t * it Jy, Jti :tb ht qr;;; I ;rtt ,jE ,;\i *
'C,r,1- | ,F \t* { irylttt ;:,1 :#u. o'slt ti1 :'rt-j f
,u ,tti'.^*- tit; ,;i *t; tw ,:Jii L\lt'&- rip ,;i'6r
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;:i*,'t$t u; ss*i'1; riy,#')t * ; * lie
'&\, n'ri;; €) r,a-J-, i*'t Iv'$':

L122. Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda,
,,Apabila telah dikumandanglmn adzan untuk shalat, maka syetan lari

serayo mengeluarkan kentut hingga ia tidak mendengar adzan.

Apabita muadzin telah diam (selesai), maka syetan datang kembali.

Lalu apabila qamat dilahtknn, ia lari kembali; dan apabila telah

diam (selesai), ia datang lagi. Io akan senantiasa mengganggu

seseorang dan mengataftan kepadanya 'lngatlah' apa yang tadinya

tidak ia ingat, hingga seseorang tidak ingat berapa (rakaat) ia telah

shalat."

Abu Salamah bin Abdunatrman berkata, "Apabila hal itu terjadi

pada salah seorang di antara kalian, maka hendaklah ia sujud dua kali

dalam keadaan duduk." Hal ini didengar oleh Abu usamatr dari Abu

Hurairah RA.

5i ,;at J*^:; hr 'q)6;-,1 fi|l6 ,JI"QF * f
'p7', a;12 \tt ,b n' i-, i; A ,'-ti >\L:t 4 6';":; I
IJ,'!)

:.-lr,J. 'i6.6W l,& .€s',1Y ,iui \;.r;lt1LrQr
k') (k i'r; r; 6'ii ei';;t

1223. DanSa'id Al Maqburi, dia berkata; Abu Hwairah RA

berkata, ..Manusia mengatakan, 'Abu Hurairah telah sangat banyak

meriwayatkan hadits'. Maka aku bertemu seolang laki-laki dan

berkata, 'Surah apakah yang dibaca oleh Rasulullah SAW tadi malam

saat shalat Isya'?' Laki-laki itu berkata, 'Aku tidak tahu'. Aku

berkata, 'Apakah engkau tidak turut serta pada pelaksanaan shalat

tersebut?' Orang itu berkata, 'Benar, aku turut serta'. Aku berkata,
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'Akan tetapi aku mengetatruiny4 beliau SAW membaca surah ini dan

ini'."

Keteransan Hadits:

Al Muhallab berkata" "Berpikir merupakan perkara yang

mendominasi dan tidak mungkin dihindari saat shalat dan tidak pula
pada kesempatan-kesempatan yang lain, dimana Allah SWT telatr

menjadikannya sebagai jalan bagi syetan untuk mempengaruhi

manusia. Tetapi hal itu berbeda-beda; apabila perkara yang dipikirkan
berhubungan dengan masalah akhirat dan agam4 maka efeknya lebih
ringan daripada apa yang dipikirkan itu adalah unrsan dunia."

':fu' e fi ,* '*\ ,il ,ib \r et ;b S,t2 gan (rmar

berkata, "Sesungguhnya aht menyiopkan pasukanht sedang aht
dalam shalot."). Riwayat ini disebutkan Ibnu Abi Syaibah dengan

sanad yangshahih dart Abu Utsman Al Hindi, dari Umar.

Ibnu At-Tin berkata, "Sesungguhnya apa yang disebutkan dalam
hadits termasuk dalam kategori berpikir yang sedikit, seperti

mengatakan, 'Aku menyiapkan si fularq aku memilih si fulan, atau

aku akan menyiapkan sekian jumlah prajurit'. Beliau memikirkan
perkara tersebut dalam batas minimal seseorang dikatakan berpikir.
Adapun bila memikirkan secara mendalam sampai tidak tahu berapa

rakaat yang telah dilakukannya, maka hal itu termasuk lalai dalam

shalat dan ia harus mengulang shalatnya"

Pendapat Ibnu At-Tin ini tidak seluruhnya dapat diterima,
karena ada riwayat dari Ibnu Umar yang tidak sejalan dengan

pendapat tersebut. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur

Urwah bin Zubair, dia berkata, "LJmar berkat4 i:ilt z;-V'v:;\ ,iY

,fut e $lj lsesungguhnya aku menghitung upeti tdaril Bahrain

sedang alat melalatkan shalat)." Shalih bin Ahmad bin Hambal

meriwayatkan dalam krtab Al Masa'il dari bapaknya (Imam Ahmad

bin Hambal) melalui jalur Hammam bin Al Harits, bahwa Umar shalat
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Maghrib tanpa membaca. Ketika selesai mereka berkata, "wahai
Amirul Mukminin, sesungguhnya engkau tidak membaca.,' Maka
beliau berkat4 "sesungguhnya aku berbicara pada diriku sendiri
tentang rombongan dagang yang telah kuberangkatkan dari Madinatr
hingga masuk Syam." Kemudian beliau mengulangi [shalat] dan
mengulangi bacaan.

Sementara diriwayatkan melalui jalur Iyadh Al Asy,ari, P ,)-
!7 i.r1,* e #6,l,Fiul.,e; $'iiui,i,F.'li q;r'
6*? ,* ct1 ,i,t} rli iri $a t ,J6Lj $ti .'ro6 ,o:b :Jtit
W.'#i'rjt;ii,l,' . 

(Umar shalat Maghrib tanpa membaca, malca

Abu Musa berlrata kepadanyo, "sesungguhnya engkau tidak
membaca." Malca umar berpaling pada Abdurrahman bin Auf dan
berkata, "Apalrah ia benar?" Akhirnya beliau mengulanginya. Ketitra
selesai, beliau berkata, "Tidak ada shalat yang tanpa bacaan. Hanya
saja rombongon dagang yang alru berangkatrcan rre syam telah
menyibuklranku, larena aku memikirkan hal itu.,,).

Riwayat ini menunjukkan bahwa umar mengulangi shalatnya
karena meninggalkan bacaan, bukan karena keadaannya yang sibuk
berpikir. Hal ini didukung oleh riwayat Ath-Thahawi melalui jalur
Dhamdham bin Jaus dari Abdunatrman bin Hanzhalah bin Ar-Rahib,
yS' -",t; g,& ,1rr rii ,jili !cS, eW"C q;r, d*.fr"oi
#t G'# % P3 e; * ,;!a lSesungguhnya (Jmar shalat

Maghrib tanpa membaca pada rakaat pertama. Ketika rarraat kedua,
beliau membaca surah Al Faatifuah sebanyok dua trali. Ketilu telah
selesai dan memberi salam, beliau sujud sahwi dua kori). Semua
perawi atsar-atsar ini adalah tsiqah (terpercaya), dan harus dipahami
dalam kejadian yang berbeda-beda.

:'6 $i ifrrtl*;l.uiy:r;i',yi,il,#!jt *Ufu I je
ii; irr e3e;:j d.i :q-'zJt ,{ 'ai",le @bu Satamah bin Abdu*ahman

berlrata, "Apabila hal itu terjadi pada solah seorong di antara kalian,
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mqka hendaklah ia sujud dua kali dalam keadoon fudak" Hal ini
didengar oleh Abu usomah dari Abu Hurairah x,{.). Hadits mt'allaq
ini merupakan bagian dari hadis sebelumnya dalam riwayat Abu
Salamah, sebagaimana yang akan dijelaskan pada bab kelima dalam
pembahasan tentang sahwi, hanya saja ia adalah riwayat yahya bin
Abu Katsir dari Abu Salamah.

Mungkin saja cara penyajian Imam Bukhari menimbulkan
asumsi bahwa tambahan ini merupakan riwayat Ja'far bin Rabi'ah dari
Abu Salamatr, padahal tidak demikian adanya. pada bab keenam
dalam pembahasan tentang satrwi akan disebutkan melalui jalur Az-
h)hi dari Abu Salamah secnra ringkas, dimana telatr dinukil melatui
kedua jalur ini dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi sAw,
berbeda dengan apa yang diasumsikan dengan cara penyajian yang
beliau sebutkan di tempat ini.

i;:j i iki ,}at i* @on ia berkata, ,,Abu Huroirah sangat

banyak meriwayatkan hadits."). Riwayat ini dikutip oleh Al geihaqi

dalam kttab Al Madkhal melalui jalur Abu Mush'ab dari Muhammad
bin Ibrahim bin Dinar, dari Ibnu Abi Dzi'b dengan lafazh\ ,t'7,67Ar"tt1

:1', 'rti ,'i 'Cit )'23 '+ 1* #. (sesungguhrya mamtsio

mengatakan bahwo Abu Hurairah telah banyak meriwayotkan hadits
dari Rasulullah sAlY, dan sesungguhnya aku senantiasa merryertai
beliau sAW karena adanya jaminan atas makononh+ raru aht
bertemu seorang laki-laki dan httratakan padonya, ,,Surah

apakah...."). Lalu beliau menyebutkan hadits selengkapnya,
kemudian di bagian akhir beliau mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan
oleh Imam Bukhari dari Abu Mush'ab".

Tetapi jalur periwayatan seperti ini tidak saya temukan daram
shahih Bukhari. Sepertinya Al Baihaqi mengikuti krtab At Athraf
karangan Al Khalaf, dimana keterangan tadi disebutkan. sementara
Ibnu Asakir berkata, "Saya tidak menemukan dan Abu Mas,ud juga
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tidak menyebutkannya." Tapi saya menemukan hadits yang dimaksud

pada bagian awal pembahasan tentang keutamaan Ja'far.

Kemudian akan disebutkan di bagian awal kitab buyu' Qual-
beli) melalui jalur Sa'id bin Al Musayyib dan Abu Salamah dari Abu

Hurairah, ia berkata, "sesungguhnya kalian mengatakan bahwa Abu

Hurairah telah sangat banyak meriwayatkan hadits." Lalu di dalamnya

disebutkan faktor yang menyebabkan beliau banyak meriwayatkan

hadits, yakni bahwa kaum Muhajirin dan Anshar sibuk mengurus mata

pencatrarian mereka. Hal ini memberi keterangan bahwa beliau

mengucapkan perkataan tersebut di hadapan orang-orang yang akan

mendengarkan hadits darinya untuk memberi legitimasi atas

perbuatannya serta faktor yang menjadikannya banyak meriwayatkan

hadits, dan alasan mengapa beliau tidak berhenti menceritakan hadits

Nabi SAW.

'^r,t '4 (matca alat mendapati seorang taki-taki). Saya tidak

menemukan keterangan tentang nama orang yang dimaksud, dan tidak
pula nama surah yang dibaca oleh Rasulullah SAW saat itu.

Dalam kisatr ini disebutkan sebab yang menjadikan Abu

Hurairatr banyak meriwayatkan hadits, serta kekuatan daya hafal dan

keakuratan riwayat beliau yang berbeda dengan orang lain. Adapun

yang menjadi landasan bagi judul bab adalah indikasi hadits tersebut

yang menyatakan ketidakakuratan hapalan laki-laki itu, seakan-akan ia

disibukkan oleh suatu urusan selain shalat hingga melupakan surah

yang dibaca. Atau indikasi hadits tersebut menyatakan kekuatan

hapalan Abu Hurairah, dimana seakan-ak3n beliau menyibukkan

pikirannya dengan urusan shalat hingga ia mampu menghapal dan

menyimpan dalam memorinya dengan baik. Demikian dua

kemungkinan yang disebutkan oleh AI Karmani, dan kemungkinan

pertama dibenarkan oleh selain beliau.
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Penutuo

Bab-bab tentang perbuatan dalam shalat telah memuat hadits-

hadits marfu ' sejumlah 32 hadits. Hadits yang mu'allaq berjumlah 6

hadits, sedangkan yang lainnya maushul (memiliki sanad yang

lengkap). Adapun hadits yang diulang, baik dalam pembahasan ini
maupun pada pembahasan sebelumnya, sebanyak 23 hadits. Hadits-

hadits tersebut diriwayatkan pula oleh Imam Muslim kecuali hadits

Abu Barzah tentang kisah terlepasnya hewan beliau, hadits mu'allaq
dari Abdullah bin Amr tentang meniup perlahan saat sujud, hadits

Abu Hurairah tentang bertolak pinggang, dan hadits beliau tentang

bacaan pada shalat Isya'. Dalam pembahasan ini juga terdapat 6 atsar

dari sahabat dan selain mereka. Wallahu a'lam.
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;.tit'i'i
22. KITAB SAHWI

l. Lalai Ketika Berdiri Dari Dua Rakrat Shalat Fardhu

;* it J;, t1 ;- :Jv'ofi i:; ir 'Cr*. 
/.r i' r& rt

it,t,:$- * to !,:tfur ;z*. i,f3' *,'* \,
''* gA,F'S'ry ey::'dA & A" .A

,{,'i ,,-)y }'t;''J'L
1224. Dari AMullah Ibnu Brrhainah RA, dia berkata,

"Rasulullah SAW shalat mengimami kami di antara shalat fardhu.
Setelatr mendapat dua rakaat, beliau berdiri dan tidak duduk (tasyahud

awal), dan orang-or?ulg pun ikut berdiri bersamanya. Setelatr shalat,

dan kami menunggu salamny4 maka beliau takbir sebelum

mengucapkan salam lalu sujud dua kali sementara beliau dalam
keadaan duduk, kemudian mengucapkan salam."

!,\t e ltJ';:r'ot,,SG'^f;i;?nt q.,'-# it:,*,f
'r;'^tC & il',W.'#- "n 

;Cdt q ft'u iv;;j
...'- ,o.,1. al o,.. .
.1J:.r'r d-, 

'l, 
t'*

1225. Dari AMullah Ibnu Buhainatr RA, dia berkata,

"Sesungguhnya Rasulullatr SAW berdiri setelah mendapat dua rakaat

shalat Zhuhur tanpa duduk di antaranya Ketika menyelesaikan

shalatnya, beliau sujud dua kali kemudian mengucapkan salam."
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Keteransan Hadits:

As-Sahwu berarti lalai dari sesuatu serta beralihnya perhatian

kepada yang lain. Sebagian ulama membedakan antara As-Sahwu dan

An-Nisyan (lupa), namun perbedaan tersebut tidak begitu berarti.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum sujud Sahwi.

Ulama madzhab Syaf i berpendapat bahwa semua sujud Sahwi adalah

sunah. Ulama madztrab Maliki berpendapat batrwa sujud Satrwi itu

wajib jika terjadi pengurangan dalam shalat, lain halnya jika terjadi

penambahan. Ulama Madzhab Hambali membedakan antara perkara

wajib yang tidak termasuk rukun, dimana apabila ditinggalkan maka

wajib melakukan sujud Sahwi. Tidak demikian dengan sunnah

qauliyah (perkataan), apabila ditinggalkan, maka tidak wajib

melakukan sujud Sahwi. Begitu juga dengan penambatran perbuatan

[gerakan] maupun perkataan yang jika dilakukan dengan sengaja

dapat membatalkan shalat, maka dalam kondisi demikian wajib

melakukan sujud Sahwi. Sementara ulama madzhab Hanafi

mengatakan bahwa sujud Sahwi wajib dilakukan dalam segala hal.

Adapun hujjah mereka adalah sabda beliau SAW dalam hadits Ibnu

Mas'ud yang telah disebutkan pada pembahasan tentang kiblat,

#:.th, }e[, j (Kemuaian hendaklah ia sujud dua kali). Hadits

sepertinya juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id.

Sedangkan hukum dasar yang diindikasikan oleh suatu perintah adalah

wajib. Di samping itu, Nabi sendiri terbukti telah melakukan sujud

Sahwi, sedangkan perbuatan beliau SAW dalam masalatr shalat harus

dipahami sebagai suatu penjelasan. Sedangkan hukum menjelaskan

sesuatu yang wajib adalah wajib, khususnya.jika dikaitkan dengan

sabda beliau SAw, dbi i:#l-l G ';tt" (Shatatlah kalian

sebagaimana kalian lihat aku shalat).

7fila ,f q $alah satu shalat fardhu). Dalam riwayat

berikutnya dijelaskan bahwa shalat yang dimaksud adalah shalat

Zhuhur.
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(lremudian beliau berdiri). Adh-Dhahhak bin Utsman

menambahkan lafazh dari Al A'ruj, ;1,* q L? ,F 4:ft 5
(Maka mereka pun mengucapkan tasbih, nomun beliau SAW

meneruslran shalatnya sampai selesai shalat). Riwayat ini disebutkan

oleh Ibnu Khuzaimah. Kemudian dalam hadits Muawiyah seperti

dikutip oleh An-Nasa'i, dan hadits Uqbah bin Amir seperti dikutip

oleh Al Hakim, disebutkan kisah yang serupa dengan disertai

tambahan yang telah disebutkan.

'^ir,b et $li ltcetita beliau menyelesaikan shalatnya). Lafazh

ini telah dijadikan dalil oleh sebagian orang yang berpendapat bahwa

salam tidak termasuk bagian shalat, hingga apabila seseorang ber-

hadats setelah duduk (tahiyaQ sebelum salam, maka shalatnya

dianggap sempuma. Ini adalatr pendapat sebagian sahabat dan tabi'in,
serta pendapat Abu Hanifah. Tapi pendapat ini ditanggapi bahwa

salam merupakan batas akhir shalat, sehingga apabila seseorang telah

sampai salam maka ia dikatakan selesai shalat. Hal ini diindikasikan

oleh riwayat Ibnu Majah melalui jalur sejumlah perawi yang tsiqah

(terpercaya) dari Yahya bin Sa'id, dari AI A'raj, lta>r!r qLj 6 r?
'n1"bi (Hingga ketilu selesai dari shalatnya kecuali mengucapkan

salam). Dari sini dipahami bahwa sebagian perawi hadits ini sengaja

menghapus pengecualian tersebut, karena dianggap sudah diketahui

secara umum. Selain itu, tambahan lafazh yang dinukil oleh seorang

ahli hadits (hafizh) harus diterima.

'ry tyi gan kami pun menunggu salamnya). Dalam riwayat

Syu'aib disebutkan dengan lafazh, 'ry'u'rltr'pAq (Dan manusia pun

menunggu salamnya). Kalimat ini merupakan bantahan bagi mereka

yang berpendapat batrwa sebab Nabi SAW sujud sebelum salam -
seperti yang disebutkan pada kisatr Ibnu Buhainah- adalah karena

lupa. Atau yang dimaksud dengan dua kali sujud adalah dua sujud saat

shalat. Mungkin pula yang dimaksud dengan salam adalah salam

kedua, rurmun pendapat ini terlihat tidak kuat.
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c;i:rry,'rt rI n-l5i, ,F'F (beliau bertakbir sebelum salam lalu

sujud dua rakaat). Di sini terdapat keterangan tentang disyariatkannya

sujud Sahwi, yaitu dua kali sujud. Apabila melakukannya dengan satu

kali sujud karena lupa, maka tidak ada ketetapan yang harus

dilakukannya. Sedangkan apabila hal itu dilakukan secara sengaja,

maka shalatnya dianggap batal, karena ia sengaja menambah satu

sujud yang tidak disyariatkan dalam shalat. Selain itu, sujud Sahwi

dilakukan disenai takbir sebagaimana sujud yang lain.

Dalam riwayat Al-Laits 
-sebagaimana 

akan disebutkan setelah

tiga baf dikatakan, :U F e & (Beliau bertakbir pada setiap

kali sujud). Dalam riwayat Al Auza'i yang diriwayatka.r oleh Ibnu

Majatr disebutkan, 'P iritr'ti'f 'i't;;; F i itrti'F i * i #
(Beliau bertakbir lalu sujud, kemudian takbir lalu mengangltat

lrepolanya, lremudian takbir lalu sujud, kemudian takbir lalu

menganglrat kepalanya, lcemudian salam). Serupa dengan ini

disebutkan pula dalam riwayat Juraij, sebagaimana akan dijelaskan

setelatr hadits Al-Laits.

Riwayat-riwayat ini sebagai dalil disyariatkannya takbir pada

kedua sujud Sahwi, serta mengeraskan suara saat mengucapkan takbir

sebagaimana melakukan shalat yang lain, dan di antara kedua takbir

itu dipisahkan oleh duduk sejenak.

Kemudian sebagian ulama madzhab Syaf i berdalil dengan

hadits ini untuk menyatakan batrwa sujud Sahwi cukup dilakukan

dengan dua kali sujud, meski perkara yang dia lupa saat shalat terjadi

berulang kali. Hal ini berdasarkan kisah di atas, dimana yang

terlupakan saat itu adalah sujud dan tasyahud, sementara masing-

masing dari kedua hal ini apabila ditinggalkan membutuhkan sujud

tersendiri. Padahal tidak dinukil keterangan bahwa Nabi SAW

melakukan sujud pada kesempatan itu kecuali dua kali sujud saja.

Tapi pendapat ini ditanggapi bahwa untuk menyatakan

disyariatkannya sujud Sahwi terhadap hal-hal yang telah disebutkan

membutuhkan dalil yang kuat, sementara mereka hanya
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mengemukakan dalil dari hadits di atas. Dengan demikian, berarti

menetapkan suatu hukum berdasarkan hukum itu sendiri. Di samping

itu, pada bagian akhir hadits telatr disebutkan bahwa sujud yang

dilakukan adalah sebagai pengganti duduk tahiyat yang terlupakan,

sebagaimana yang akan disebutkan dalam hadits Al-Laits. Memang

benar hadits Dzul Yadain mempunyai indikasi ke aratr itu.

o,Jv $i $edang ia dqlam keadoan duduk). Kalimat ini

berkaitan dengan perkataannya "sujud", yakni beliau melakukan sujud

tersebut pada saat duduk.

* Q (kemuaUn salam). Dalam riwayat Yatrya bin Sa'id

terdapat tambahan, 
"U.5 

.r{ 'e'i (Kemudian salam sesudahnya).

Sementara dalam riwayat Al-Laits terdapat tambahan, atit Cat#s

u'jilt e ,f 6 o&-'t;i ldan orang-orong pun melakukan kedua

sujud bersama beliau SAW sebagai ganti duduk Tahiyat yang

terlupaknn).

Hadits ini telah dijadikan dalil batrwa sujud Sahwi itu dilakukan

sebelum salam, hanya saja hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah

untuk menyatakan bahwa semru sujud Sahwi dilakukan sebelum

salam. Bahkan hadits ini membantatr pendapat yang mengatakan

bahwa semua sujud sahwi dilakukan setelah salam, sebagaimana

pendapat Abu Hanifah. Alasan mereka dalam hal ini akan disebutkan

pada bab berikutnya.

Kemudian tambahan keterangan yang terdapat dalam riwayat

Al-Laits dijadikan dalil batrwa sujud tersebut khusus bagi orang yang

lupa. Menurut jumhur ulam4 apabila oftmg yang shalat sengaja

meninggalkan sesuatu yang dapat diganti dengan sujud Sahwi, maka

orang ini tidak boleh melakukan sujud Sahwi. Pendapat ini didukung

pula oleh Al Ghazali serta beberapa ulama madzhab Syaf i. Hadits ini
juga dijadikan dalil bahwa makmum melakukan sujud Satrwi bersama

imam apabila lupa, meskipun makmum sendiri tidak lupa. Bahkan

Ibnu Hazm telatr menukil adanya ijma' mengenai hal itu. Tetapi
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sebagian ulama mengecualikannya, yaitu apabila imam mengira

bahwa dia telatr lupa, sementara makmum merasa yakin bahwa imam

tidak lupa, namun kondisi seperti ini sangat sulit dibayangkan.

Demikian pula apabila imam terbukti berhadats. Abu Thayyib Ath-

Thabari menukil batrwa lbnu Sirin mengecualikan pula orang yang

masbuq.

Pelaiaran vans dapat diambil

l. Apabila sujud satrwi itu dilakukan sebelum salam, maka tidak

ada tasyahud sesudatrnya.

2. Duduk tasyatrud awal tidak wajib, sebagaimana yang dijelaskan

pada pembatrasan tentang sifat shalat.

3. Orang yang lupa melakukan tasyahud awal dan terus berdiri ke

rakaat selanjutnya lalu ia mengingatnya, maka ia tidak harus

duduk kembali, sebab para sahabat telah bertasbih

mengingatkan beliau SAW akan hal itu namun beliau tidak

duduk kembali.

4. Apabila orang yang shalat dengan sengaja kembali melakukan

perbuatan yang ditinggalkannya setelah ia berada pada rukun

shalat yang selanjutnya, maka shalatnya dianggap batal menurut

Imam Syaf i. Dalam hal ini beliau menyalahi pendapat jumhur

ulama.

5. Lupa boleh terjadi pada diri para nabi dalam perkara yang dapat

dijadikan untuk menetapkan syariat.

6. Sujud Sahwi itu dilakukan di akhir shalat. Apabila seseorang

sujud Satrri sebelum Tahiyat akhir karena lupa, maka ia harus

mengulanginya menurut mereka yang berpandangan bahwa

hukum Tahiyat akhir adalah wajib.
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2. Apabila Shalat Lima Rakaat

'P, * *ryht* at Jir"of a?nt €,,, )t*,r
t* '4b 

, 
ju r3ri 6j :Ju" r;>rllr € L_:i ,'i 'E 

rl,'*a

.17t;u G'ill*
1226.Dar, Abdullatr RA, bahwa Rasulullatr SAW shalat Zhuhur

lima rakaat. Maka dikatakan kepadany4 "Apakah shalat telatr
ditambah?" Beliau bersabdq "Apa itu?" Dia berkata, ..Engkau telah
shalat lima rakaat." Maka, beliau sAw sujud dua kali setelah salam.

Keteransan Hadits:

(Bab apabila shalat lima rakaat). Ada pendapat yang
menyatakan bahwa Imam Bukhari bermaksud membedakan antara
lupa yang menyebabkan pengurangan atau penambatran. Apabila lupa
itu mengurangi apa yang ada dalam shalat, maka sujud sahwi
dilakukan sebelum salam. sedangkan apabila lupa itu dalam bentuk
penambahan, maka sujud sahwinya dilakukan sesudah salam.
Pendapat yang membedakan kedua kondisi ini adalah pendapat Malik,
Al Muzani dan Abu Tsaw dari madzhab Syaf i.

Lalu Ibnu Abdul Barr mengklaim batrwa pendapat ini lebih tepat
daripada pendapat yang lain, karenanya merupakan perpaduan dari
dua riwayat yang ada. Di samping itu, pendapat tersebut sesuai dengan
logika, sebab pengurangan itu membutuhkan tebusan, maka perlu
dilakukan saat dalam shalat itu sendiri. Sedangkan sujud karena
penambahan itu adalah untuk mengecewakan syetan, maka dilakukan
di luar shalat.

Sementara Ibnu Daqiq Al Id berpendapat, bahwa memadukan
kedua riwayat yang ada adalah lebih baik daripada memilih salatr
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satunya atau mengatakan salatr satunya telah di-nasakh (dihapus

hukumnya).

Tapi pendapat ini ditanggapi, bahwa sujud Satrwi yang hanya

dilakukan untuk mengecewakan syetan adalah dilarang. Bahkan,

sebenamya sujud tersebut adalatr penebus kesalahan yang telah

dilakukan. Karena meskipun hal itu merupakan penambahan, tapi

pada dasamya termasuk suatu kekurangan. Nabi SAW menamakan

sujud Sahwi sebagai sarana untuk mengecewakan syetan pada saat

terjadi keraguan, sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Sa'id

yang dikutip oleh Imam Muslim.

Al Khaththabi berpendapat, bahwa mereka yang membedakan

antara bentuk pengurangan dan penambahan tidaklah berpegang pada

dasar yang benar. Di samping, itu dalam kisatr Dzul Yadain

disebutkan batrwa sujud Satlwi dilakukan setelatr shalat, padahal pada

saat itu yang terjadi adalah dalam bentuk pengurangan [yang

seharusnya dilakukan sebelum salam, ed.].

Imam An-Nawawi berpendapat bahwa yang paling kuat dalam

masalatr ini adalatr pendapat Imam Malik, kemudian Imam Ahmad.

Tapi ulama selain beliau mengatakan batrwa cara yang ditempuh

Imam Ahmad lebih baik daripada cara Imam Malik, sebab Imam

Ahmad menyatakan batrwa sujud Satrwi dilakukan sesuai dengan

keterangan yang tertera dalam hadits, sedangkan kesalahan yang tidak

diterangkan dalam nash sujud Satrwinya dilakukan sebelum salam.

Imam Ahmad juga berkata, "seandainya tidak dinukil dari Nabi

SAW mengenai hal itu, niscaya aku berpendapat batrwa semua sujud

Sahwi dilakukan sebelum salam; karenanya termasuk shalat."

Demikian halnya dengan pendapat Ishaq, hanya saja dia mengatakan,

"Kesalatran yang tidak diterangkan dalam nash, maka ada perbedaan

antara pengurangan dan penambahan." Dengan demikian, Ishaq telah

memadukan antara pendapat Imam Malik dengan Imam Ahmad dalam

madzhabnya, dan ini adalah madzhab yang netral. Sementara Imam

Ahmad tetap berpegang dengan makna lahiriah nash. Beliau berkata,
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*sujud Sahwi tidak disyariatkan kecuali pada tempat-tempat seperti
yang dilakukan Nabi SAW." Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan
batrwa sujud sahwi untuk semua jenis kesalahan adalah dilakukan
sebelum salam. Dalam madzhab Hanafi dinyatakan batrwa semua
sujud Sahwi dilakukan setelah salam, dalam hal ini mereka berpegang
dengan hadits di bab ini. Tetapi pandangan mereka ditanggapi bahwa
pada kisah ini Nabi sAw tidak mengetahui penambatran rakaat
tersebut melainkan sesudah salam, tepatnya ketika para sahabat
bertanya kepadanya, "Apakah shalat telah ditambah?', para ulama
telah sepakat bahwa pada kondisi seperti ini, maka sujud Sahwi
dilakukan sebelum salam, karena kesalahan yang dilakukan tidak
diketahui kecuali setelah salam. Adapun para sahabat tetap mengikuti
beliau sAw, karena mereka menduga bahwa shalat telatr ditambah,
sebab saat itu adalatr masa-masa terjadinya nasakh.

Sebagian ulama madzhab Hanafi menanggapinya dengan
mengemukakan keterangan tercantum dalam hadits Ibnur[E[g,Er[uKilKan Kererangan yang tercannrm dalarl hadtts Ibnu
Mas'ud, 't :;-'j'#jj *'#'et$t'f* :rv e €'si ",b rs1

;Fta;" (Apabila salah seorang di antara kalian merasa ragu ketika

shalat, maka hendaklah ia berusaha mendapatkan yang benar lalu
menyempurnakan shalatnya kemudian mengucapkan salam, lalu sujud
dua kali). Hadits ini telah disebutkan pada pembatrasan tentang kiblat.
Tapi jawaban ini dianggap bertentangan dengan hadits Abu Sa,id
yang diriwayatkan Imam Muslim dengan lafazh, ,8a ,;'€'nt i:fr ri1

'n;-"ot,p ior"rr-'j';i?r 6 * *|!At ghi &.; )u-p
(Apabila salah seorang di antara kalian merasa ragu saat shalat don
tidak mengetahui berapa rakaat ia telah shalat, maka hendaHah ia
meninggallrnn keraguan lalu mengambil apa yang diyakininya,
kcmudian sujud dua lali sebelum salam). Hadits inilah yang dijadikan
dalil oleh madzhab Syaf i.

Sebagian ulama mengompromikan kedua riwayat ini dengan
memahaminya sebagai dua keadaan yang berbed4 sementara Al
Baihaqi cenderung mendukung pendapat yang membolehkan unttrk
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memilih antara sujud sebelum salam atau sesudahnya. Al Mawardi

menukil ijma' ulama tentang bolehnya melakukan sujud sebelum dan

sesudah salam, hanya saja terjadi perbedaan dalam menentukan mana

yang lebih utama, demikian pula pendapat Imam An-Nawawi-

Namun pendapat tersebut mendapat kritikan, dimana Imam Al

Haramain dalam kitab An-Nihayah telah menukil perbedaan pendapat

tentang bolehnya hal tersebut menurut madzlrab Syaf i. Dalam hal ini

Imam Al Haramain menolak pendapat yang membolehkan melakukan

sujud Sahwi antara sebelum dan sesudah salam. Demikian juga Imam

Al Qurthubi menukil perbedaan pendapat mengenai hal itu dalam

madzhab mereka, namun hal ini menyalahi pendapat Ibnu Abdul Barr

tentang tidak adanya perbedaan pendapat dari Imam Malik, bahwa

seseorang diperbolehkan melakukan sujud Sahwi baik sebelum atau

sesudah salam. Dengan demikian, harus dipahami bahwa perbedaan

yang dimaksud terjadi di antara para pengikut beliau.

Adapun perbedaan pendapat dalam madzhab Hanafi telah

dikatakan oleh Al Qadwari, "Menurut sebagian ulama madzhab kami,

seseorang tidak diperbolehkan melakukan sujud Sahwi sebelum

salam, karena hal ifu termasuk melakukan sesuatu sebelum

waktunya." Tapi penulis kitab Al Hidayah menegaskan bahwa yang

diperselisihkan dalam madzhab mereka adalah menentukan yang lebih

utama antara sujud sebelum salam atau sesudahnya.

Dalam kitab Al Muqni', Ibnu Qudamah berkata, "Barangsiapa

sengaja meninggalkan sujud sahwi yang harus dilakukan sebelum

salam, maka shalatnya dianggap batal, tapi jika dia tidak

melakukannya dengan sengaja, maka ia harus segera melakukan sujud

Sahwi sebelum dipisahkan oleh waktu yang lama. Kemungkinan ijma'

yang dinukil oleh Al Mawardi dan ulama selain beliau adalah sebelum

adanya pendapat-pendapat yang disebutkan belakangan Pada

madzhab-madzhab tersebut." Lalu Ibnu Khuzaimah berkata, "Tidak

ada hujjah bagi para ulama Irak dalam hadits Ibnu Mas'ud untuk

mendukung pandangan mereka, sebab mereka telah menyalahi hadits

tersebut. Mereka berpendapat, apabila orang yang shalat duduk pada
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rakaat keempat selama waktu yang dibutuhkan untuk tatriyat, maka ia
harus menambahkan satu rakaat lagi. Kemudian ia salam, lalu sujud

Sahwi dua kali. Sedangkan bila ia tidak duduk pada rakaat keempat,

maka shalatnya tidak satr. Padahal, dalam hadits Ibnu Mas'ud tidak
dinukil keterangan tentang penambatran rakaat keenam dan tidak pula

pengulangan shalat. Kedua perkara ini merupakan hal yang mesti
dalam madzhab mereka." Ibnu Khuzaimah menandaskan, bahwa

seorang alim tidak diperbolehkan menyelisihi Sunnatr setelatr ia
mengetahuinya.

ttt* ,ihlt "b 
(shalat Zhuhur lima rakaat). Demikian

dinyatakan secara tegas. Dalam pembahasan tentang kiblat dari
riwayat Manshur, dari Ibrahim, disebutkan dengan keterangan yang

lebih lengkap, namun di dalamnya disebutkan, "Ibrahim berkata, 'Aku
tidak tahu apakatr shalat dilebihkan atau dikurangi'."

sgrS 6i ,jui sa)&Jr C"-l ,'i',p (dikotakan kepadanya, apatrah

terjadi penambahan dalam shalat? Beliau bersabda, "Apa itu?").
Imam Muslim dan Abu Daud meriwayatkan melalui jalur Ibrahim bin
Suwaid An-Nakha'i dari Ibnu Mas'ud dengan lafafu, ,t?7 ,ft ili
I ,jd tD^lrr efi, & lt l?) [ :rii6 ril3'r3 6:Jui ,jri-i?, (Ketika

telah selesai (shalat), orang-orang saling berbisik sesama mereka,

malca beliau SAI{ bertanya, "Ada apa dengan kalian? " Mereka
berlrata, "Wahai Rasulullah, apalah terjadi penambahan dalam

shalat?" Beliau SAW menjawab, "Tidok"). Dari sini jelas bahwa
pertanyaan tersebut mereka ucapkan setelah Nabi SAW mohon
penjelasan atas pembicaraan mereka. Ini menunjukkan keagungan

adab mereka bersama beliau SAW. Adapun perkataan mereka, i-)'F

:ygJt d Q4paknh teriadi penambahan dalam shalat?) merupakan

penafsiran riwayat terdatrulu pada bagian pembatrasan tentang kiblat
dengan lafazh, tiu:r afrLlr etb lf (Apokah terjadi sesuatu dalam

shalat?).
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Catatan

Hadits ini telah diriwayatkan melalui Al A'masy dari Ibrahim

secara ringkas dengan lafazh, .41, 96'# "Jrt:, I' 4* 7t oi

i#$ ilJ- A. (Sesungguhnya Nabi SAW melakukan dua luli suiud

Sahwi setelah salam dan berbicara). Riwayat ini dinukil oleh Imam

Ahmad, Muslim, Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dan selain mereka. Ibnu

Khuzaimatr berkata, "Apabila yang dimaksud dengan berbicara adalah

ucapan beliau SAW 'Apa itu?' yang merupakan jawaban atas

pertanyaan mereka 'Apakatr telatr terjadi penambahan dalam shalat?',

maka ini serupa dengan yang terjadi pada kisah Dzul Yadain yang

akan disebutkan. Adapun bila yang dimaksud dengan berbicara adalah

ucapan beliau SAW 'Harrya saio aku ini adalah manusia, aht lupa

sebagaimana kalian lupa', maka sesungguhnya para perawi hadits

telah berbeda dalam menyebutkan waktu Nabi SAW mengucapkan

kalimat tersebut."

Dalam riwayat Manshur dikatakan batrwa kalimat ini beliau

SAW ucapkan setelah salam sesudah melakukan sujud Sahwi.

Sedangkan dalam riwayat selain beliau disebutkan bahwa kalimat

tersebut diucapkan sebelum sujud Sahwi. Dalam hal ini riwayat

Manshur lebih akurat, wallahu a'lam.
.?-'i, ti't;;. i,# |,tcii (beliau sujud dua kali setelah salam).

Dalam riwayat Al Wahid melalui jalur Syu'bah disebutkan dengan

lafazh, c$:rr-, Wt Fl ;ii 1Urt" beliau melipat kedua kaHnya

lalu sujud dua lali). Dalam riwayat Manshur yang terdatrulu

disebutkan, il:,afi $;.'ri (Seraya menghadap Hblat). Di sini terdapat

tambahan yang telah disinggung, yakni sabdanya; y e'€bi i:f ri1

* "e'q(Pt ,;:$ (Apabila salah seorang di antara kamu merasa

ragu dalam shalatnya, maka hendaklah ia berusaha memilih yang

benar, kemudian menyempurnaknn shalatnya qtas dasar pilihannya

itu).
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Dalam riwayat Muslim melalui jalur Mis'ar dari Manshur

disebutkan dengan lafazh, !,F, J1U.s ,s?t'.W :b e"!3'6iI
(Siapa saja di antara kalian yang ragu dalam shalatnya, maka

hendaHah ia memperhatilcan manq yang lebih pantas sebagai yang

benar).Imam Muslim meriwayatkan pula melalui jalur Syu'bah dari

Manshur dengan lafazh, ?tjl/lr Jl 3il a|t 'r4 (Hendaktah ia

memilih di antaranya yang lebih dekat pada yang benar). Adapun

riwayat Muslim melalui jalur Fudhail bin Iyadh dari Manshur

disebutkan dengan lafazh, qridt 'oli ,st- q.y, ";* (HendaHah ia

memilih mano yang ia anggap benar), lalu Ibnu Hibban

menambatrkan melalui jalur Mis'ar, * '# (Lalu menyempurnakan

shalatnya atas dasor itu).

Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam memahami
lafaztr "taharrf' (berusaha memilih). Para ulama madzhab Syaf i
mengatakan batrwa maknanya adalatr apa yang diyakini dan bukan

dugaan kuat semata, karena shalat merupakan sesuatu yang diyakini
sebagai kewajiban, maka ia tidak dapat ditunaikan melainkan

berdasarkan keyakinan. Sementara Ibnu Hazm mengatakan, "Lafazh
taharriy pada hadits Ibnu Mas'ud ditafsirkan oleh hadits Abu Sa'id

yang diriwayatkan Muslim dengan lafaz/r., Cri ii ,iro ei tU- i tiyl
';raf t 6 Jb rt '&, ii*I (Apabita ia tidak tahu apatrah tetah

shalat tiga rakaat atau empat ralaat, mola hendaklah ia
meninggalkan lceraguan lalu menyempurnalcan shalat atas dasar apa

yang diyakininya)." Dalam kttab Al Jami', Suffan meriwayatkan dari

AMullah bin Dinar dari Ibnu Umar, ia berkata; y ,f.'{'Si|:lS ti1

"€ n'fi e & L# Qqpobila salah seorang di antara kamu ragu

dalam shalatnya, hendaklah ia memperhatikan hingga mengetahui

balwa ia telah menyempurnalannya). Dalan perkataan Imam Syaf i
terdapat kalimat serupa, hanya ia menggunakan lafaztr "folyatahorra",
yakni memperhatikan apa yang ia anggap kurang lalu
menyempurnakannya. Dengan demikian, lafaz}a taharri adalah
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mengulangi kembali apa yang ia ragukan kemudian menyempurnakan

shalat berdasarkan apa yang diyakini.

Pendapat lain mengatakan batrwa taharri adalah melakukan apa

yang menjadi dugaan kuat, dimana ini merupakan makna zhahir

(lahir) riwayat-riwayat yang terdapat dalam Shahih Muslim. lbnu

Hibban berkata dalam shahih-nya,"Lafazh Al Binaa' berbeda dengan

lafazh taharri. Adapun Al Binaa' adalah seperti seseorang merasa

ragu apakah telah shalat tiga rakaat atau empat rakaat, maka dalam

kondisi demikian ia harus meninggalkan keraguan. Sedangkan

taharriy adalatr tidak tatru berapa rakaat ia telah shalat, maka dalam

kondisi demikian ia melakukan apa yang menjadi dugaan kuat

baginya."

Ulama selain beliau berkata, "Taharriy dilakukan oleh orang

yang dihinggapi keraguan berulang kali maka ia harus meneruskan

shalatnya berdasarkan dugaan yang kuat." Demikian yang dikatakan

oleh Malik dan Ahmad. Namun dalam riwayat yang masyhur dari

Ahmad dikatakan, "Taharri berhubungan dengan imam, dialah yang

membangun shalatnya di atas dugaan yang kuat. Adapun orang yang

shalat sendirian, maka selamanya ia membangun shalatnya

berdasarkan keyakinan. "

Telah dinukil pula dari Imam Ahmad dua pendapat lain, salah

satunya sama dengan pendapat Imam Syaf i, sementara yang satunya

sama dengan pendapat dalam madzhab Hanafi. Abu Hanifah berkata,
.'Apabila pada pertama kali ia sudah merasa ragu, maka hendaklah ia

memulai shalat dari awal. Tapi apabila keraguan terjadi berulang kali,

maka hendaknya ia membangun shalat di atas dasar dugaan yang

kuat." An-Nawawi menukil bahwa pendapat jumhur ulama sesuai

dengan pendapat Imam Syaf i, dan sesungguhnya makna taharri

adalah "keinginan untuk menentukan pilihan'. Allah SWT berfirman

dalam surah Al Jin ayat 14, r33; t\ij; 4t6 (mereka itu benar-benar

telah memilih jalan yang lurus).
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Al Atsram meriwayatkan dari Ahmad bahwa makna sabda

beliau sAw, tfut e'tt I Qidak oda rrekurangan dalam shalat),

adalatr seseorang tidak boleh keluar dari shalatnya kecuali di atas
keyakinannya. Ini lebih menguatkan pendapat Imam Syafi,i.

Mereka yang mengatakan bahwa lafazh taharriy dalam hadits-
hadits tersebut adalah lafazh mudraj (kalimat perawi yang disisipkan
dalam hadits) 

-yaitu perkataan Ibnu Mas'ud atau para perawi
sesudahnya- adalah pendapat yang salah, karena rafazir- tersebut
hanya dinukil oleh Manshur dari Ibratrim dan tidak dinukil oleh
perawi selain beliau yang juga menerima hadits dari Ibratrim.
Pandangan ini tidak dapat diterima, karena klaim bahwa suatu kalimat
dinyatakan mudraj tidak boleh hanya didasarkan pada kemungkinan
belaka.

Pelaiaran yane dapat diambil

Hadits ini dijadikan sebagai dalil untuk berbagai persoalan, di
antaranya:

l. Seseorang yang tidak duduk setelatr rakaat keempat namun ia
langsung berdiri ke rakaat kelima karena lupa, maka shalatnya
tidak batal, berbeda dengan pandangan ulama Kufah. Sedangkan
pendapat yang mengatakan hadits ini harus dipatrami bahwa
beliau sAw sempat duduk setelah rakaat keempat masih
membutuhkan dalil, bahkan konteks hadits itu mengindikasikan
sebaliknya.

2. Menambatr shalat karena lupa tidak membatalkan shalat,
berbeda dengan pendapat sebagian ulama madzhab Maliki yang
mengatakan bahwa hal itu membatalkan bila tambahannya
terlalu banyak. Lalu sebagian mereka membatasi, yaitu jika
tambahan itu melebihi seperdua shalat.

3. orang yang hanya mengetahui bahwa ia lupa setelatr salam
maka hendaknya ia melakukan sujud sahwi. Apabila selang

TATIII'L BAARI _ 477



4.

5.

waktu sesudah shalat itu lama, maka menurut pendapat paling

shahih dalam madzhab Syaf i mengatakan bahwa waktu sujud

Sahwi telah luput [tidak perlu melakukan sujud Sahwi].

Sebagian ulama madztrab ini berdalil dengan hadits di atas,

dimana urutan kejadian dinyatakan dengan huruf /a' yang

berarti terjadi secara berurutan. Namun kelemahan alasan ini
cukup jelas.

Berpaling dari arah kiblat karena lupa tidak membatalkan shalat

dan tidak perlu mengulangnya.

Imam menghadap makmum sesudah shalat. Pembatrasan lainnya

mengenai hadits ini telatr disebutkan pada bab-bab tentang

kiblat.

3. Apabila Salam Pada Rakaat Kedua Atau Rakaat Ketiga, Maka
Hendaknya Sujud Dua Kali Seperti Sujud Saat Shalat Atau Lebih

Lama

*'t * iu' P 'dtnr;*,io & hr 'q1e;;^ ,rj *
;ur J';:, u- i>"at :u-tlt )i 'i 

',rta |u -';it l- 'aUt

$u t,lA tr'c;i :*.tlb\ *t y\t ,*',]t|Se {.>oir
ltct t .7,, tct A', o..o I c..c2. 4 z

etp *rits ,-e )u .,;'tL1, Lt 7 ;;l ;Wt g# ,e
r;) si t1 

"t:" i 
'{"r'# ,f1 7lt4 ,}* llr G.

.*:rqf ilr *',it y t:(;,,1lu: .Ut
1227. Dari Abu Hurairah na,' aiu berkat4 "NuUi SAW

mengimami kami shalat Zhuhur -atau shalat Ashar- lalu beliau salam.

Maka Dzul Yadain berkata kepadanya, 'Wahai Rasulullah, apakatr

shalat telatr dikurangi?' Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya,
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'Benarkah apa yang dikatakannya?' Mereka menjawab, .Benar,.

Maka, beliau sAw shalat dua rakaat yang lain kemudian sujud dua
kali." Sa'ad berkata, "Aku melihat urwatr bin Zubair shalat Maghrib
dua rakaat lalu salam dan berbicara. Kemudian dia melakukan shalat
yang tersisa dan sujud dua kali. Lalu dia berkata, 'Demikianrah yang
dilakukan oleh Nabi SAW'."

Keteransan Hadits:

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu
Hurairah RA tentang kisah Dzul Yadain, padahal tidak disebutkan
pada satu pun di antara jalur periwayatannya kecuali mengucapkan
salam pada rakaat kedua. Adapun keterangan tentang mengucapkan
salam pada rakaat ketiga hanya disebutkan dalam riwayat Imran bin
Hushain seperti dikutip dalam shahih Muslim, dimana keduanya
merupakan dua peristiwa yang berbeda sebagaimana yang akan
disebutkan.

*t yio',* Ut *, p gasututlah SAW shatat mengimami

kami). Secara lahiriah Abu Hurairah RA hadir pada saat itu. Namum
Imam Ath-Thahawi memahami kalimat ini dalam konteks majaz.
Menurutnya, yang dimaksud adalah beliau sAw shalat mengimami
kaum muslimin. Faktor yang menyebabkan beliau berpandangan
demikian adalah perkataan Zuhi, .'sesungguhnya orang yang
menceritakan kisah ini telatr mati syahid dalam perang Badar."
Artinya, kejadian ini berlangsung sebelum perang Badar dan Abu
Hurairah RA baru masuk Islam lima tahun lebih sesudah perang
Badar.r Tetapi para ahli hadits telah sepakat -seperti dinukil oleh Ibnu
Abdul Barr serta selain beliau- bahwa ztrhitelatr keliru dalam hal itu.
Adapun sebabnya adalah beliau menyatakan orang yang menukil
kisah ini adalah Dzu Syimalain, dimana orang inilah yang terbunuh

I Yang benar adalah empat tahun lebih, sebab perang Badar terjadi di bulan Ramadhan tahun
kedua hijriyah, sedang Abu Hurairah masuk Islam pada peristiwa Khaibar di awal tahun
ketuj uh hij riyah, perhatikanlah ! Ilal I ahu a, la m.
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pada perang Badar. Marga beliau adalah Khuza'i, sedang nzrmanya

adalah Umair bin Abdu Amr bin Nadhlah. Adapun Dzul Yadain wafat

dalam waktu yang lama sesudah Nabi SAW, karena beliau telah

meriwayatkan hadits ini setelah Nabi SAW wafat sebagaimana yang

dikutip oleh Ath-Thabrani dan ahli hadits lainnya. Marganya adalah

As-Sulami, sedangkan rurmanya adalah Al I(hirbaq, seperti yang akan

dibahas kemudian.

Dalam riwayat Muslim melalui jalur Abu Salamah dari Abu

Hurairatr disebutkan, # 1i &'t iti (Matra berdirilah seorang

loki-laki dari Bani Sulaim). Maka ketika sampai kepada Zuhri

disebutkan dengan lafazh, dt!' t\ iui (Berdirilah Dzu Syimalain).

Sementara ia mengetahui bahwa orang ini terbunuh saat perang Badar,

sehingga ia pun mengatakan bahwa kejadian ini berlangsung sebelum

perang Badar. Tapi sebagian imam menyatakan, bisa saja kejadian ini
dialami sekaligus oleh Dzu Syimalain dan Dzul Yadain. Lalu Abu
Hurairah menukil riwayat itu dari keduanya. Salah satunya -yakni
tentang Dzu Syimalain- beliau riwayatkan dengan jahx mursal,

sedangkan yang satunya lagi -yakni tentang Dzul Yadain- beliau

saksikan secara langsung. Pemyataan ini memiliki kemungkinan bila
keduanya dikompromikan. Ada pula yang mengatakan bahwa

kemungkinan Dzu Syimalain dipanggil pula Dzul Yadain, demikian

sebaliknya. Inilah yang menjadi faktor kesamaran tersebut.

Adapun pandangan bahwa kalimat pada hadits Abu Hurairah

RA adalah dalam konteks majaz, seperti yang dikemukakan oleh Ath-
Thatrawi, tertolak oleh riwayat Imam Muslim dan Ahmad serta selain

keduanya yang dinukil melalui jalur Yahya bin Abi Katsir dari Abu

Salamah sehubungan dengan hadits di atas, dari Abu Hurairatr, dengan

tafazh; Pj y Xo' ,r,; b J't":'t ,pi $1 u4. (Ketika alat sedang

shalat bersama Rasulullah SAn.Sementara mayoritas ulama sepakat

bahwa Dzu Syimalain bukan Dzul Yadain, pernyataan ini telah

dinyatakan secara tekstual oleh Imam Syafi'i dalam kttab lkhtilaf Al
Hadits.
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'-Pt 
)i-'$)r 6halat Zhuhur atau Ashar). Demikian disebutkan

melalui jalur ini dari Adam, dari Syu'bah, dengan menggunakan

lafazh yang menunjukkan keraguan. Sementara pada pembahasan

tentang imam imamoh (imam) dari Abu Al Walid, dari Syu'bah,

disebutkan "Zhuhur" tanpa keraguan. Dalam riwayat Muslim melalui
jalur Abu Salamah juga disebutkan, "Shalat Zhuhur". Lalu lmam

Muslim meriwayatkan pula melalui jalur Abu Sufuan (mantan budak

Ibnu Abi Ahmad) dari Abu Hurairah, yaitu disebutkan dengan lafazh
"Ashar", juga tanpa ada keraguan.

Setelah satu bab Imam Bukhari manyebutkan melalui jalur lbnu

Sirin, dia berkata, "Menurut dugaanku, yang kuat adalah shalat

Ashar." Pada bab "Memasukkan Jari-jari Tangan antara yang Satu

dengan yang lain di Masjid" melalui jalur Muhammad bin Sirin dari

Abu Hurairah RA disebutkan dengan lafazh, "Salah satu shalat senja."

Ibnu Sirin berkata, "Abu Hurairah menyebutkan shalat yang

dimaksud, namun saya lupa." Sedangkan dalam riwayat Muslim
dinyatakan, "Salah satu shalat senja, baik Zhuhur atau Ashar." Tapi

nampaknya perbedaan ini berasal dari para perawi hadits.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa hadits-hadits tersebut

harus dipahami sebagai dua kejadian yang berbeda, terlalu sulit untuk

diterima. Bahkan An-Nasa'i meriwayatkan melalui jalur Ibnu 'Aun
dari Ibnu Sirin, bahwa keraguan tersebut berasal dari Abu Hurairah

RA, 

"fJt 
-i;,P i: ,ll*]g:;iit,fu 6:.bliLi * ht ,p";t 4,

t$7 Q'labi SAW shalat salah satu shalat senja -Abu Hurairah

berkata- akan tetapi aku lupa shalat tersebut). Secara lahimya Abu

Hurairah RA seringkali meriwayatkan hadits itu dengan lafazh yang

menunjukkan keraguan. Lalu terkadang timbul dugaan kuat pada

dirinya bahwa yang dimaksud adalah shalat Zhuhur, maka beliau pun

menyebutkan shalat Zhuhur tanpa keraguan. Sementara pada

kesempatan yang lain timbul dugaan kuat pada dirinya bahwa yang

dimaksud adalah shalat Ashar, maka beliau juga menyebutkannya

tanpa ragu-ragu.
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Keraguan serupa terjadi pula pada Ibnu Sirin. Adapun

penyebabnya adalah keseriusan mereka dalam memperhatikan hukum-

hukum syar'i yang terdapat dalam kisah tersebut. Tidak ada perbedaan

keterangan dari para perawi hadits Imran sehubungan dengan kisah

Khirbaq bahwa shalat yang dilakukan Nabi SAW saat itu adalah shalat

Ashar. Apabila kita mengatakan bahwa kisah pada hadits Abu
Hurairah dan hadits Imran merupakan kejadian yang sama, maka

riwayat dari Abu Hurairah yang menyatakan shalat Ashar menjadi

lebih kuat.

|ji gotu mengucapkan salam).Abu Daud melalui jalur Mu'adz

dari Syu'bah menambahkan lafazh, ,f"jt jl eaaa rakaat kedua).

Pada bab berikutnya akan disebutkan secara mendetail.

"Li6 
(Sa'ad berkata). Yakni Sa'ad bin Ibrahim, perawi hadits

tersebut.

Atsar ini menguatkan pendapat batrwa berbicara demi

kemaslahatan shalat tidak membatalkan shalat. Hanya saja ada

kemungkinan Urwah mengucapkan perkataannya ini karena lupa, atau

beliau mengira shalat telah sempuma.

Hadits mursal dari Urwah ini termasuk riwayat yang

mengukuhkan jalur riwayat Abu Salamah yang maushul.

Kemungkinan Urwah menerima hadits itu dari Abu Hurairah, dimana

hadits ini telah dinukil dari Abu Hurairatr oleh sejumlah ulama

Madinah; sepeti Ibnu Musayyib, Ubaidullah bin Abdullatr bin Utbah,

Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits, serta ahli fikih yang lain.

4. Orang yang Tidak Tasyahud Pada Dua Sujud Sahwi

W-v ,iiui )v', .ttti*- lr'A$ .i'*':
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Anas dan Al Hasan mengucapkan salam tanpa membaca

tasyahud. Sementara Qatadah mengatakan, *Tidak membaca

tasyahud."

Jrir pr y frt * )t S;;'oi ,^-'lit ue, e;:) €j *
Ju; ar J';rt;.'#;iit!,tr:,;i:a$t ,i{iut f,4
,i ,u6t Jtn tjrlir ,i o*i ,p, y it Jb ^I, J;.,
./-a!,.?. a! ,..o1 ,.i. ?.:.?.. ,?i r?,. i. t,''.; r, t r,vli;#t;; *ryrt, *ltJ';:r?t;i

.e,, i ;*t'J,,H'J,'"*
'J :Jti'*.;;iL i zaL'*'rg $1:- 7'r 'i irr:L $'";

.i;.; eri ?.* e.,A,ju riix ,+tr ;il €f.
1228. Dari Abu Hurairatr RA, batrwa Rasulullah SAW

menyelesaikan shalatnya setelah dua rakaat. Maka Dzul Yadain

berkata kepadanya" "Apakatr shalat telatr diringkas ataukatr engkau

lupa, wahai Rasulullatr?" Rasulullah SAW bersabda, *Apakah benar

[yang dilratalanJ Dzul Yadain?" Oratg-orang menjawab, "Benar."
Maka, Rasulullah SAW berdiri lalu shalat dua rakaat yang lain
kemudian salam. Selanjutnya beliau sujud, sama seperti sujud beliau

saat shalat atau lebih lama. Kemudian beliau bangkit.

Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami, Hammad

menceritakan kepada kami dari Salamah bin Al Qamah, dia berkata,

"Aku berkata kepada Muhammad, 'Apakah pada dua sujud Sahwi

terdapat tasyahud?' Beliau berkata, 'Tidak ada dalam hadits Abu
Hurairatr'."
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Keteransan Hadits:

(Bab orang yang tidak tasyahud pada dua sujud Sahwi) yakni

ketika melakukan kedua sujud setelah salam. Apabila sujud Sahwi

dilakukan sebelum salam, maka menurut jumhur ulama bacaan

tasyahud tidak perlu diulangi lagi. Namun telah diriwayatkan dari

Ibnu Abdul Barr dari Al-Laits, bahwa beliau biasa mengulanginya.

Dinukil dari Atha' suatu pendapat yang membolehkan memilih antara

mengulangi tasyahud atau tidak mengulanginya. Sementara dalam

madzhab Maliki masalah ini diperselisihkan.

Adapun orang yang melakukan sujud Sahwi setelah salam, telah

diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ahmad dan Ishaq bahwa beliau

membaca tasyahud. Ini adalah pendapat sebagian ulama madzhab

Maliki dan Syaf i. Abu Hamid Al Isfarayini menukil pendapat itu

dari madzhab Imam Syaf i. Tetapi dalam kitab Mukhtashar Al

Muzani disebutkan, "Aku mendengar Imam Syaf i berkata, 'Apabila

sujud Sahwi dilakukan setelah salam, maka dilakukan tasyahud

(tahiyat). Sedangkan apabila dilakukan sebelum tasyahud, maka

cukup dengan tasyahud pertama saja'. Namun sebagian ulama

madzhab Syaf i menakwilkan pemyataan ini sebagai bagian dari

madzhab beliau yang lama, tapi kelemahan penakwilan ini cukup

jelas."
,A.,. oi, t,
t1{:,5- ds idtt "oJi Pt (Anas dan Al Hasan mengucapknn

salam tanpa tasyahud). Riwayat ini disebutkan beserta sanad'nyaoleh

Ibnu Abi Syaibah dan selain beliau melalui jalur Qatadah.

'W- f ,i:ta Sai (dan Qatadah berkata, "Tidak membaca

tasyahud atau tahiyaf. "). Demikian yang tercantum dalam sumber-

sumber asli dari Imam Bukhari yang sempat saya periksa, ruImun

perlu dikaji lebih lanjut. Hal itu karena Abdurrazzaq meriwayatkan

dari Ma'mar, dari Qatadah, dia berkata, "Hendaknya membaca

tasyahud atau tahiyat pada sujud Sahwi, serta mengucapkan salam."

Maka, mungkin lafazh "tidak" pada kalimat di atas tidaklah memiliki

makna, dan pendapat Qatadah mengenai hal itu diperselisihkan.
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F b *, * '))t & lt ,:?,, iut lmaka Rasutuilah SAW

berdiri lalu shalat dua rakaat). Lafazh "berdiri" tidak ditemukan pada
selain riwayat ini. Lafazh ini menjadi rumit dipahami, karena Nabi
sAw saat itu dalam keadaan berdiri. Tapi mungkin saja dijelaskan
bahwa yang dimaksud dengan 'oberdiri" di sini adalah berlaku tegap
dan lurus, karena sebelumnya beliau sAw berdiri sambil bersandar
pada kayu seperti yang akan dijelaskan. Atau merupakan kata kiasan
untuk mengungkapkan masuknya seseorang dalam shalat. Ibnu Al
Manayyar berkata dalam Al Hasyiyah, *Lafazh ini memberi asumsi
bahwa beliau sAw terlebih dahulu melakukan takbiratul ihram,
kemudian duduk lalu berdiri lagi". Tapi pendapat ini menyimpang
jauh.

e:, j (kemudian beliau bangkit). pada bab ..Khabar Ahad,,

melalui jalur di atas terdapat tambahan lafazh, 't{J:X j g:'j F'j
g 'i :r e (Kemudian beliau takbir, kemudian bangkit

[mengangkat kepalaJ, kemudian takbir lalu sujud seperti sujudnya,
kpmudian bangkit).

1.c,t i ",6:-;-t €)i jy e d :!A (beliau berkato, "Tidak terdapat

dalam hadits Abu Hurairah."). Dalam riwayat Abu Nu'aim dikakkan,
"Beliau berkata, 'Aku tidak menghapal sedikitpun mengenai hal itu
dari Abu Hurairah, dan yang paling aku sukai adalah melakukan
tasyahud'."

Dari perkatiumnya *Tidqk terdapat dalam hodits Abu Hurairah"
dipahami bahwa hal itu disebutkan pada hadits yang lain, dan
demikianlah adanya. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al Hakim
meriwayatkan melalui jalur Asy'ats bin Abdul Malik dari Muhammad
bin Sirin, dari Khalid Al Hadzdza', dari .dbu eilabah, dari Abu Al
Muhallab, dari Imran bin Hushain bahwa Nabi SAW shalat
mengimami mereka lalu beliau lupa. Maka, beliau sAw sujud dua
kali lalu melakukan tasyahud (tahiyat), kemudian salam. Menurut
Imam Tirmidzi, hadits ini hasan gharib. sedangkan menurut Al
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Hakim, hadits ini shahih dan memenuhi kriteria hadits shahih dalam

kitab Bukhari dan Muslim. Sementara Ibnu Hibban berkata, "Ibnu

Sirin tidak meriwayatkan dari I(halid selain hadits ini." Al Baihaqi

dan Ibnu Abdul Barr serta selain keduanya menggolongkan hadits itu

sebagai hadits dha'if (lemah). Mereka menyatakan pula bahwa

riwayat Asy'ats telah keliru disebutkan menyalahi para pakar lainnya

yang meriwayatkan hadits itu dari Ibnu Sirin, karena riwayat yang

akurat dari Ibnu Sirin tidak menyebutkan tasyahud atau tahiyat.

Akan tetapi telah disebutkan riwayat dari Ibnu Mas'ud yang

dikutip oleh Abu Daud dan An-Nasa'i, dan diriwayatkan dari

Mughirah seperti dikutip oleh Al Baihaqi, hanya saia sanad keduanya

lemah. Meski demikian, dapat dikatakan bahwa ketiga hadits yang

menyebutkan adanya tasyahud saat sujud Sahwi bila dipadukan dapat

mencapai derajat hasan.

5. Orang yang Takbir Pada Dua Sujud Sahwi

,L>*1 s ,). :Jv 'fr {t ei i ,i* \'-:; ?f'4
e;'i ,'Wi'ri:,.H Jr''-;'S'i ,,{-.'i ,;5{) J;
et i,'Wi ti::#')r'"*,-KLir,'cri i ,Kai:,

-{.sj Llr,
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1229. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, ..Nabi SAW shalat
salah satu shalat senja (Muhammad berkata, "Dan menurut dugaanku
adalah shalat Ashar.") dua rakaat kemudian salam. Kemudian beliau
berdiri menuju kayu yang terdapat di bagian depan masjid, lalu
meletakkan tangannya di sana. Di antara mereka terdapat Abu Bakar
dan Umar, namun keduanya merasa segan untuk berbicara dengan
beliau. Adapun manusia yang terburu-buru telah keluar. Mereka
berkata, 'Apakah shalat telah diringkas?' Sementara itu ada seorang
laki-laki yang biasa dipanggil oleh Rasulullah SAW Dzul yadain, ia
berkata, 'Apakah engkau lupa ataukah shalat telah diringkas?' Beliau
bersabda, 'Aku tidak lupa don shalat tidak pula diringkos'.Ia berkata,
'Benar, bahkan engkau telah lupa'. Maka beliau SAW shalat dua
rakaat kemudian salam, kemudian takbir lalu sujud seperti sujudnya
atau lebih lama. Kemudian mengangkat kepalanya seraya bertakbir.
Kemudian meletakkan kepalanya (ke lantai) seraya bertakbir, lalu
sujud sebagaimana sujudnya atau lebih lama, kemudian beliau
mengangkat kepalanya seraya bertakbir.,,

at Jy-, oi 4l1jr * e *'gf;\t* ityty *
'^^I*'ii fu ,J"rL ib, ;Mt;lfu €?u er * ht **
L^=u*."r d*..rr p ae 91;t;1*7 ,F gK;'t't;J
7v /tf i; u.t,;;tl ,.r,stq * 6'o:K; utir

1230. Dari Abdullah bin Buhainah Al Asdi -sekutu Bani Abdul
Muthalib- bahwa Rasulullah sAw berdiri dalam shalat Zhuhur
dengan mengenakan sejenis pakaian. Ketika menyempurnakan
shalatnya, beliau sujud dua kali seraya bertakbir setiap kali sujud,
sedang beliau dalam keadaan duduk sebelum salam. Lalu orang-orang

.S3t ;r-. tp
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turut melakukan kedua sujud itu bersamanya, sebagai ganti duduk

yang terlupakan.

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab

dalam masalah takbir.

@:
Ulama berbeda pendapat tentang sujud Sahwi sesudah salam;

apakatr harus diawali dengan takbiratul ihram atau cukup dengan

takbir sujud. Mayoritas ulama berpendapat cukup takbir sujud, dan ini

adalah makna lahiriatr mayoritas hadits yang menerangkan tentang

sujud Sahwi. Namun Al Qurthubi meriwayatkan bahwa dalam

pendapat Imam Malik tidak ada perbedaan tentang wajibnya salam

setelah melakukan sujud Sahwi. Beliau berkata, "Segala sesuatu yang

dianggap selesai dengan salam, maka harus diawali dengan takbiratul

ihram. Pendapat ini didukung pula oleh riwayat Abu Daud dari jalur

Hammad bin Zaid, dari Hisyam bin Hassan, dari Ibnu Sirin

sehubungan dengan hadits ini, ia berkata, P.l$i.j 
'F 'i 'f"

(Beliau bertakbir, kpmudian bertakbir lalu suiud Sahwi)." Abu Daud

berkata, "Tidak ada seorang pun yang mengatakan 'Beliau bertakbir

kemudian bertakbir', kecuali Hammad bin Zud. Beliau hendak

mengisyaratkan bahwa tambahan keterangan ini tergolong syadz

(ganjil atau menyalatri yang umum)."

Imam Al Qurthubi mengatakan, "Perkataannya pada riwayat

Malik terdatrulu, yaitu'Beliau shalat dua ralraat kemudian salam

lremudian takbir kemudian sujud mengindikasikan adanya takbiratul

ihram, sebab di sini menggunakan kata tsumma (kemudian) yang

menunjukkan adanya jarak waktu yang cukup lama. Tapi pendapat ini

ditanggapi bahwa lafazh yang beliau kemukakan hanya berasal dari

para perawi hadits. Pada bagian terdahulu telah dinukil melalui jalur

Ibnu'Aun dari Ibnu Sirin dengan lafazh, 't tj -F "i'{'' I !'i 6 Ai
(Mako beliau melakuknn shalat yang tertinggal, kemudian salam
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kemudian takbir dan sujud). Di sini beriau menggunakan huruf waw
(dan) yang memiliki makna "bersamaan,'.

-,iJt Qi ,* gti (dan menurut dugaanku ia adalah shalat

Ashar).Ini adalah perkakan Ibnu Sirin melalui sanad yang disebutkan
sebelumnya. Hanya saja beliau cenderung mendukung pandangan ini,
karena dalam hadits Imran disebutkan secara tegas bahwa shalat yang
dimaksud adalah shalat Ashar, seperti yang telah dijelaskan.

...1, t.,.. ,a
[CJ, aii et @etiau meletakkan tangannya di atasnya). Dalam

riwayat Ibnu 'Aun dari Ibnu Sirin disebutkan dengan lafazh, 4$
la3t ey\n 1i.e @ehau berdiri menuju kayu yang terbentang di
masjid), yakni diletakkan di tanah. Sementara dalam riwayat Imam
Muslim melalui jalur Ibnu uyainah dari Ayyub disebutkan dengan
tafazh, V {J:LG J1J;Jt I e AL ;i f (Kemuaian betiau

mendatangi batang kurma yang berada di kiblat masjid, lalu
bersandar kepadanya dengan marah). Riwayat-riwayat ini tidak ada
yang bertentffigffi, karena kayu yang dimaksud adalah batang kurma
yang diletakhan di atas tanah dan dipakai oleh Nabi sAw untuk
bersandar [ketika ktrutbah] sebelum adanya mimbar. Nampaknya,
inilah yang ditegaskan oleh para pensyarah hadits.

itlKJ- bi qi$ Qreduanya segon untuk berbicara dengannya).

Maksudny4 bahwa sikap hormat Abu Bakar dan Umar-lah yang
menghalangi keduanya untuk mengajukan protes kepada Nabi SAW.
Adapun Dzul Yadain lebih didominasi oreh kesungguhannya untuk
mempelajari ilmu [sehingga ia berani bertanya kepada beliau].

t
Ob? t",t (dan keluarlah mereka yang terburu_buru).

Maksudnya orang-orang yang lebih awar keluar dari masjid, dan
umunnya mereka adalah orang-orang yang memiliki kepentingan
yang mendesak.
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tiyllr ?,#i tjui lmereka berknta, "Apakah shalat telah

diringkas?). Demikianlah yang disebutkan di tempat ini, yakni dengan

menggunakan kata tanya. Sementara pada riwayat terdahulu dari Ibnu

Aun tidak disebutkan dalam bentuk pertanyaan. Untuk itu, riwayat

Ibnu Aun harus dipahami di bawah konteks riwayat ini.

Hal ini membuktikan sikap wara'(kehati-hatian) mereka yang

tidak memastikan sesuatu tanpa didasari ilmu, sedangkan mereka

merasa segan untuk bertanya kepada Nabi SAW. Hanya saja mereka

menanyakan hal itu disebabkan waktu itu merupakan waktu yang

memungkinkan terjadinya nasakh (penghapusan hukum syara' ).

Pt y &, 
'A Qr ifU-hti O* seorans lakiJaki yang

biasa dipanggil oleh Nabi SAn, yakni Nabi SAW memberinya nama

Dzul Yadain. Dalam riwayat Ibnu Aun dikatakan, :! A &1 iF Cj
.ttl.U,

gi$t js iJ Jui J* (Di antara mereka ada seorang laki-laki yang
'tangannya 

agak panjang, biasa dipanggit dengan nama Dzul Yadain).

Maksudnya, tangan dia benar-benar panjang. Namun ada

kemungkinan mempunyai arti majaz, untuk mengungkapkan sikapnya

yang rajin beramal atau bersedekah, sebagaimana yang dikatakan Al

Qurthubi. Sementara Ibnu Qutaibah menandaskan bahwa orang itu

mengerjakan segala sesuatunya dengan kedua tangannya. Sebagian

pensyarah kitab At-Tanbih mengatakan bahwa orang itu memiliki

tangan yang pendek, maka seakan-akan ia mengira bahwa orang yang

dimaksud adalah.Hamid Ath-Thawil, dimana ia adalah perawi yang

diperselisihkan.

Namum yang benar bahwa Dzul Yadain bukanlah Dnt
Syimalain, sebagaimana yang telatr dikemukakan. Kebanyakan ulama

menyatakan batrwa nama Dzul Yadain adalah Al Khirbaq,

berdasarkan keterangan hadits Imran bin Hushain dalam Shahih

Muslim, l* :* G. osi AV, 'i itti- ,Yt 9l1ut luatra seorang laki-

laki yang dipanggil Khirbaq berdiri mendekati beliau SAW, dan

tangan laki-laki ini agak panjang).Inilah yang mereka lakukan untuk
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mengompromikan antara hadits Abu Hurairah dengan hadits Imran,
dan inilah pendapat yang paling tepat menurutku, meskipun Ibnu
Khuzaimah serta ulama yang sependapat dengannya cenderung
menyatakan bahwa kedua riwayat itu merupakan kejadian yang
berbeda. Pendapat itu berdasarkan perbedaan lata^kedua hadits tadi.

Dalam hadits Abu Hurairah RA disebutkan batrwa salam
dilakukan setelah dua rakaat shalat, lalu beliau sAw berdiri menuju
kayu di masjid. sementara dalam hadits Imran dikatakan bahwa beliau
sAw melakukan salam setelatr tiga rakaat, kemudian masuk ke dalam
rumah setelah shalat.

Perbedaan pertama, Al Alla'i meriwayatkan bahwa sebagian
syaikhnya memahami bahwa Nabi SAW mengucapkan salam ketika
ingin memulai rakaat ketiga, namun dia menanggapinya sebagai
pendapat yang tidak benar. Tetapi untuk mengompromikan kedua
versi tersebut, cukup dengan mengemukakan keselarasan yang sangat
sederhana, yang tidak lebih lemah dibanding klaim bahwa kejadian
tersebut terjadi berulang kali. Karena, klaim ini berkonsekuensi bahwa
Dzul Yadain bertanya kepada Nabi SAW pada setiap kejadian itu, lalu
Nabi SAW bertanya pula kepada para sahabatnya akan kebenaran
perkataan Dzul Yadain.

Sedangkan perbedaan kedua, kemungkinan perawi ketika
melihat beliau SAW bergerak dari tempatnya menuju kayu, ia mengira
beliau sAw masuk ke rumahnya, sebab kayu tersebut berada searah
dengan rumah beliau SAW.

Apabila kedua riwayat ini tidak dapat dikompromikan, maka
harus dikatakan bahwa riwayat Abu Hurairah lebih orisinil karena
didukung oleh Ibnu Umar, seperti dikutip oleh Imam Syaf i, Abu
Daud, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah. Bahkan Dzul yadain sendiri
mendukungnya seperti diriwayatkan oleh Abu Bakar Al Atsram,
Abdullah bin Ahmad, Abu Bakar bin Abi Khaitsamah serta selain
mereka. Pada bab "Menyilangkan Jari-jari Tangan" telatr diterangkan
bahwa Muhammad bin Sirin 

-perawi 
hadits dari Abu Hurairah-
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berpendapat bahwa kedua riwayat itu merupakan satu kejadian. Yang

demikian itu, bahwa beliau berkata di bagian akhir hadits Abu
Hurairatr, "Telah dikabarkan kepadaku bahwa Imran bin Hushain

berkata,'Kemudian beliau salam'."

';^t T 'di t lui laeliau bersabda, "Aku tidak lupa dan

[shalatJ tidak pula diringlus."). Demikian yang terdapat dalam

kebanyakan jalur periwayatan, dengan menafikan unsur lupa atau

meringkas shalat. Di sini terdapat penafsiran maksud perkataannya

dalam riwayat Abu Sufyan dari Abu Hurairah yang dikutip oleh Imam

Muslim, 't?J"i U.5 F (Semua itu tidak terjadi).

Lafazh ini menjadi hujjah bagi mereka yang berpendapat bahwa

lupa bisa saja dialami oleh para nabi berkaitan dengan masalah

pensyariatan hukum. Meskipun Al Qadhi Iyadh telah menukil adanya

ijma' tentang tidak boleh adanya sifat lupa pada diri beliau SAW
dalam hal yang berhubungan dengan tabligh (penyampaian syariat),

seraya membatasi perselisihan boleh tidaknya sifat lupa hanya pada

perbuatan, tetapi para ulama lainnya menentang pendapat tersebut.

Mereka yang berpendapat bolehnya Nabi SAW memiliki sifat

lupa telatr sepakat bahwa beliau SAW tidak dibiarkan dalam kelupaan

tersebut, bahkan segera ada penjelasan mengenainya -baik secara

langsung ataupun sesudahnya- seperti yang terjadi pada hadits ini,
yakni dalam perkataannya; *Aku tidak lupa dan tidok pula [shalatJ
diringkas", padatral beliau telatr lupa. Adapun makna perkataannya

"Aku tidak'lupa", yakni menurut perkiraanku, bukan berarti benar-

benar tidak lupa. Kesimpulannya, bahwa perkiraan di saat tidak

didapatkan keyakinan, maka perkiraan tersebut menempati posisi

keyakinan.

Golongan yang tidak membolehkan sifat lalai bagi Nabi SAW

telah memberi jawaban terhadap hadits tadi dengan beberapa jawaban,

di antaranya:
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Pertama, perkataannya "Aku tidak lupa" telah menafikan sifat
nisyan (lupa), tapi tidak berarti menafikan adanya sahwun (lalai). Ini
adalah pendapat yang membedakan antara kedua lafazh tersebut,
sedangkan bantahannya telah disebutkan terdahulu. cukuplah sebagai
jawabannya adalah lafazh yang terdapat dalam riwayat ini pula, yakni
"Benar, engkau telah lupa", lalu Nabi SAW menyepakati ucapan
tersebut.

Kedua, perkataannya "Aht tidak lupa" secara tahiriah dan
hakikat merupakan suatu kesengajaan agar terjadi pensyariatan suatu
hukum, dimana hal seperti ini lebih menyentuh dibandingkan dengan
perkataan. Tapi pendapat ini dibantah berdasarkan hadits Ibnu Mas,ud
pada bab "Menghadap ke Arah Kiblat", dimana di dalamnya
disebutkan, o:j-;S g {;i 7. tii 61 lsesungguhnya aku adalah

manusia, aku lupa sebagaimana kalian lupa). Di sini beliau terlebih
dahulu menyebutkan illat (alasan hukum) terlebih dahulu, lalu
mengaitkan hukum dengan sabdanya, "sesungguhnya aku ini adalah
mqnusio". Beliau SAW tidak hanya menyebutkan adanya sifat lupa
pada diri beliau, bahkan beliau telah menutup celah bagi seseorang

untuk mengatakan bahwa lupa yang beliau alami tidak seperti lupa
yang kita alami, dengan sabdanya, "sebagaimana kalian lupa,'.

Hadits dalam bab ini dapat dijadikan dalil untuk membantah
pendapat yang mengatakan bahwa makna sabdanya *Aku tidak lupa,,
adalah untuk mengingkari sabda beliau "sesungguhnya aku tidak lupa
alran tetapi dijadikan lupa". Juga merupakan pengingkaran sabdanya,

"Sangat buruklah bagi salah seorang di antara kamu untuk
mengatakan sesungguhnya aku lupa ayat ini dan ini". Lalu pendapat

ini pun ditanggapi dengan mengatakan bahwa hadits "sesungguhnya
aku tidak lupa" tidak memiliki sumber yang orisinil.

Adapun persoalan kedua, bahwa celaan terhadap perbuatan

orang yang melupakan suatu ayat tidak berarti celaan terhadap orang
yang melupakan hal-hal yang lain. Ada pula yang mengatakan bahwa
sabda beliau SAW "Aku tidak lupa" kembali kepada salam, yakni aku
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memberi salam dengan sengaja atas dasar perkiraanku bahwa aku

telah shalat empat rakaat. Seakan-akan Dzul Yadain mematrami

makna yang umum, maka dia berkata, "Benar, bahkan engkau telah

lupa". Perkataan Dzul Yadain ini menimbulkan keraguan pada diri
Nabi SAW sehingga butuh keterangan lain dari orang-orang yang

hadir. Berdasarkan penjelasan ini, terjawab perkataan orang yang

mempertanyakan sebab tidak diterimanya kabar dari Dzul Yadain,

padahal beliau bukan seorang fasik. Hal itu karena berita tersebut

berlawanan dengan apa yang diyakininya.

Hadits ini menjadi dalil bolehnya beramal berdasarkan istishab,t

karena Dzul Yadain tetap memberlakukan hukum terdatrulu -yakni

shalat sebagaimana biasanya. Oleh karena itu, ia bertanya kepada

Nabi SAW, meski pada dasamya perbuatan Nabi SAW berfungsi

untuk menetapkan syariat. Sedangkan sebagian orang yang hadir ragu

antara memberlakukat istishab atau meyakini telah terjadi nasakh,

untuk itu mereka diam. Adapun orang-orang yang segera keluar

adalalr mereka yang berpendapat adanya nasakh, dan mereka pun

yakin bahwa shalat telah diringkas. Kesimpulannya, boleh melakukan

ijtihad dalam hukum.

Hadits ini juga menerangkan batrwa orang yang lupa -tidak
sengaja- melakukan perbuatan yang bertentangan dengan shalat, maka

ia boleh melanjutkan shalatnya. Sahnun berkata, "Hanya orang yang

salam pada rakaat kedua saja yang boleh melanjutkan shalatnya

seperti yang diterangkan pada kisah Dzul Yadain, karena yang

demikian itu di luar qiyas." Lalu beliau membatasinya pada dua shalat

senja. Sebagai contoh, beliau tidak memperbolehkan hal tersebut pada

shalat Subuh. Adapun orang-orang yang berpendapat boleh

melanjutkan shalat secara mutlak bagi orang yang tidak sengaja (lupa)

telah melakukan hal yang bertentangan dengan shalat, mereka

mempersyaratkan agar jarak waktunya tidak terlalu lama. Namun

I Istishab adalah salah satu metode penctapan hukum syara', dan caranya adalah tetap
memberlakukan hukum terdahulu sebelum ditemukan hukum baru yang menghapusnya,
penerj.
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mereka berbeda pendapat dalam menentukan batas waktu tersebut.

Imam Syafi'i dalam kitabnya Al Umm membatasi waktu tersebut

dengan kebiasaan (urfi. Sedangkan dalam kitab Al Buwaithi
dinyatakan bahwa batasan waktunya sama dengan satu rakaat. Dari
Abu Hurairah dikatakan bahwa batasan waktu tersebut sama dengan

panjangnya shalat yang dilakukan saat itu.

Hadits ini juga menerangkan batrwa orang yang melanjutkan

shalatnya (setelah terputus), maka tidak perlu melakukan takbiratul
ihram. Selain itu, salam dan niat untuk keluar dari shalat karena lupa

tidaklah memutuskan shalat, berbeda dengan madztrab Hanafi.
Adapun pendapat sebagian mereka bahwa kisah Dzul Yadain tersebut

terjadi sebelum dihapusnya hukum bolehnya berbicara saat shalat

merupakan pendapat yang lematr, karena pendapat tersebut hanya

berdasarkan perkataan Imam hthn yang menyatakan bahwa kejadian
itu berlangsung sebelum perang Badar. Dalam hal ini kami telah
mengemukakan bahwa pendapat itu kemungkinan salah atau bisa juga

kisah tersebut terjadi dua kali; satu dialami oleh Dzul Syimalain yang

terbunuh pada peperangan Badar, dan yang lain dialami oleh Dzul
Yadain yang meninggal sesudah wafatnya Nabi SAW. Hal itu terbukti
batrwa Abu Hurairah turut hadir pada kejadian itu -seperti dijelaskan
terdahulu- dan dihadiri oleh Imran yang juga masuk Islam
belakangan.

Muawiyah bin Hudaij meriwayatkan kisah lain tentang sahwi,
dimana telah terjadi juga pembicaraan di dalamnya, namun kemudian

shalat dilanjutkan tanpa mengulanginya dari awal. Riwayat ini dinukil
oleh Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah serta selain keduanyq sementara

Muawiyah bin Hudaij masuk Islam dua bulan sebelum Nabi SAW
wafat. Ibnu Baththal berkomentar, "Ada kemungkinan perkataat Zaid,

bin Arqam 'Dan kami dilarang untuk berbicara', yakni kecuali bila hal

itu terjadi karena lup4 atau disengaja demi kemaslahatan shalat.

Dengan demikian, tidak ada kontradiksi dengan hadits Dzul Yadain."
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Kemudian hadits di atas dijadikan dalil bahwa maksud "yang

diangkat" dalam hadits, lgSrj ';l;"x ,ii ,* ei (Diangkat dari

umatku prarenal kesalahan dan lupa) adalah dosa dan hukumnya,

berbeda dengan mereka yang membatasinya dengan dosa saja. Di
samping itu, hadits ini juga dijadikan dalil bahwa berbicara dengan

sengaja demi kemaslahatan shalat tidaklah membatalkan shalat

tersebut. Tapi pendapat ini dibantah bahwa beliau SAW tidaklah

berbicara melainkan dalam keadaan lupa. Adapun perkataan Dzul

Yadain "Benar, bahkan engkau telah lupa", dan perkataan sahabat

kepadanya "Dzul Yadain berkata benar", sesungguhnya diucapkan

dengan keyakinan batrwa telatr terjadi nasakh (penghapusan hukum),

maka mereka pun berbicara karena mengira tidak berada dalam shalat.

Demikian pendapat yang dikemukakan, namun kelemahannya sangat

jelas, karena para satrabat berbicara dengan Nabi SAW setelah

sabdanya "Tidak pula diringkas".

Kemudian pernyataan ini pun dijawab dengan mengatakan

bahwa para sahabat tidaklatr berbicara tapi sekedar memberi isyarat

seperti yang terdapat dalam riwayat Abu Daud, dimana sanad-nya

disebutkan juga oleh Imam Muslim. Pendapat inilah yang dipegang

oleh Al Khaththabi, dimana dia berkata, "Memahami lafazh 'qaul'
(berkata) dalam arti 'isyarat' merupakan hal yang biasa dalam bahasa

Arab, lain halnya dengan sebaliknya. Pandangan ini cukup kuat, dan

bahkan lebih kuat dari pandangan yang mengatakan bahwa sebagian

mereka mengungkapkan dengan lisan dan sebagian yang lain dengan

isyarat.

Akhirnya perkataan Dzul Yadain dan yang sepertinya dijawab

dengan mengatakan bahwa mereka benar telah berbicara dengan

bahasa lisan, akan tetapi perkataan mereka itu merupakan jawaban

bagi Nabi SAW. Sementara jawaban atas perkataan beliau'SAW
tidaklatr memutuskan shalat, sebagaimana akan diterangkan nanti pada

pembahasan tafsir surah Al Anfaal. Namun pendapat ini kembali

dikritik bahwa tidak ada konsekuensi antara kewajiban menjawab

Nabi SAW dengan tidak terputusnya shalat. Lalu kritik yang diajukan
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kembali dijawab dengan mengatakan batrwa para sahabat berbicara

dengan beliau ketika tasyahud di saat beliau masih hidup, yakni
perkataan mereka "Kesejahteraan otasmu wahai nabf', fttmun shalat

mereka tidaklah batal. Nampaknya hal itu merupakan salah satu

keistimewaan beliau SAW. Ada pula kemungkinan dikatakan batrwa
jika Nabi SAW mengajak berbicara seseorang yang shalat, maka harus

dijawab hingga pembicaraan itu selesai. Dengan demikian, kebolehan

untuk berbicara itu tidak khusus untuk menjawab pertanyaan

berdasarkan perkataan Dzul Yadain, "Benar, engkau telatr lupa",
sementara shalatnya tidak dianggap batal. Wallahu a'lam.

Hadits selanjutnya menerangkan bahwa sujud Sahwi tidak perlu
dilakukan berulang kali meski kesalahan yang terjadi lebih dari sekali,

berbeda dengan pandangan Al Auza'i. lbnu Abi Syaibah

meriwayatkan dari An-Nakha'i dan Asy-Sya'bi bahwa dua kali sujud

dilakukan setiap kali terjadi kesalahan. Hal serupa diriwayatkan oleh
Tsauban, seperti dikutip oleh Imam Ahmad dengan sanad yang
munqathi' (terputus). Hadits ini juga dapat dipatrami bahwa semua

kesalatran yang tedadi dalam shalat, disyariatkan untuk melakukan

sujud Sahwi. Al Baihaqi meriwayatkan dari hadits Aisyatr, .*lt V:${,

!U, if :t$i ,Y 1 y|f (Dua sujud Sahwi telah mencuhryi [menebus

segala lresalahanJ, baik lcarena penambahan maupun pengurangan).

Faidah lain dari hadits itu adalah batrwa keyakinan tidak dapat

ditinggalkan kecuali berdasarkan keyakinan pula. Sebab Dzul Yadain
berkeyakinan bahwa shalat fardhu adalah empat rakaat, maka ketika
diringkas menjadi dua rakaat, ia pun menanyakan hal itu. Sikapnya ini
tidak diingkari oleh Nabi SAW. Dalam hadits ini juga terdapat

keterangan bahwa "zhannf' (ilmu yang belum dipastikan

kebenarannya) bisa berubatr menjadi "yaqin" (ilmu yang telah

dipastikan kebenarannya), bila hal itu disampaikan oleh orang-orang
jujur. Hal ini berdasarkan batrwa beliau SAW menerima berita yang

disampaikan oleh jamaah yang ada pada saat itu.

FATHI'L BAARI - 4f,,7



Hadits ini telah dijadikan dalil bahwa imam harus menerima apa

yang dikatakan oleh makmum berkenaan dengan perbuatan shalat,

meski imam tidak dapat mengingatnya kembali. Ini adalah pendapat

Malik dan Ahmad serta selain keduanya. Tapi di antara ulama yang

berpendapat seperti itu ada yang membatasi pada kondisi dimana

imam merasa mungkin telatr melakukan kekhilafan. Adapun pada saat

imam benar-benar yakin tidak melakukan kekeliruan, maka ia tidak

harus menerima apa yang dikatakan oleh makmum. Hal ini
berdasarkan sikap Nabi SAW yang tidak menerima langsung

perkataan Dzul Yadain, tapi menanyakan kebenarannya kepada para

sahabat. Selain itu, pendapat tersebut juga berdasarkan sabda beliau

SAW dalam hadits Ibnu Mas'ud terdahulu, *Apabila aku lupa maka

ingatlranlah aku".

Imam Syaf i mengatakan bahwa makna sabdanya "Ingatknnlah
alqi' adalah agar aku bisa mengingatnya. Maksudnya, imam tidak
harus menerima apa yang dikatakan oleh makmum. Di samping itu,
kemungkinan beliau SAW ingat akan kek:hilafannya ketika
diberitahukan oleh para sahabatnya. Pendapat ini dikuatkan

keterangan pada bab "Apakah Imam Menerima Perkataan Manusia" di
bagian pembahasan tentang imam.

Demikian juga sebagian ularna madztrab Maliki dan Syaf i
membedakan keadaan orang-orang yang menyampaikan kabar

tersebut. Jika mereka adalatr orang-orang yang perkataannya dapat

menghasilkan ilmu (kebenaran yang pasti), maka dapat diterima serta

lebih dikedepankan daripada praduga imam bahwa ia telatr

menyempumakan shalatnya. Apabila keadaan mereka tidak demikian,

maka imam tidak harus menerima perkataan mereka. Sebagian ulama

yang membolehkan imam menerima perkataan makmum

mensyaratkan dalam jumlah tertentu. Untuk itu, sebagian mereka

menyamakannya dengan jumlah yang diterima pada suatu persaksian

(syahadat). Kemudian dikembangkan lagi pada perkara lain, yakni

apabila seorang hakim lupa hukum yang ditetapkannya lalu dua orang
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saksi mengingatkannya, maka perkataan keduanya dapat dijadikan
acuan.

Para ulama madzhab Hanafi berdalil dengan hadits ini untuk
menyatakan bahwa pernyataan adanya hilal (bulan) tidak dapat

diterima berdasarkan berita perorangan apabila langit cerah, bahkan

berita itu mesti disampaikan oleh orang-orang dalam jumlah yang

cukup banyak. Tapi pendapat mereka ditanggapi bahwa sebab Nabi
SAW mengecek kebenaran berita Dzul Yadain adalah karena ia
menyampaikan berita yang berkenaan dengan perbuatan Nabi SAW
sendiri, hal ini berbeda dengan melihat hilal dimarra penglihatan

manusia tidaklah sama.

Hadits ini juga dijadikan dalil batrwa jika seseorang

mengucapkan salam karena menduga telah menyempumakan
shalatnya, kemudian dia ragu apakatr shalatnya benar-benar sempurna

atau masih ada yang kurang, maka dalam kondisi demikian ia harus

memegang dugaannya yang pertama dan tidak wajib berusaha hingga
benar-benar yakin. Alasan bagi pernyataan ini adalatr, batrwa Dzul
Yadain ketika memberitahukan hal itu, telah menimbulkan keraguan.

Meski demikian, Nabi SAW tidak langsung menerima
pemberitahuannya hingga mengecek kebenarannya terlebih dahulu.

Imam Bukhari menjadikan hadits ini sebagai dalil bolehnya
menyilangkan jari-jari tangan satu sama lain ketika berada di masjid,
seorang imam harus menerima perkataan makmum bila ia ragu, dan

bolehnya memperkenalkan seseorang dengan menyebutkan gelarnya,

sebagaimana akan dijelaskan nanti pada kitab Adab, insya Allah.
Terakhir, beliau berdalil dengannya untuk menunjukkan bahwa suatu

riwayat diunggulkan berdasarkan jumlatr perawinya yang lebih
banyak. Namun pandangan terakhir ini ditanggapi oleh lbnu Daqiq Al
Id dengan mengatakan bahwa yang dimaksud adalatr untuk
mendapatkan penguat berita yang disampaikan, bukan untuk
membandingkan antara satu berita dengan berita lainnya.
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6. Apabila Tidak Tahu Berapa Rakaat yang Telah Dilaksanakan -
Tiga Atau Empat- Maka Handaknya Melakukan Sujud Dua Kali

Dalam Kondisi Duduk

,*i y ilt J:" ^)tt J;'jG ,ju .i; hr 'q"?;,i ,ti ,r
rif ,oritri '.*.- t & \t* 'd" L$bt ';'i :r&;rr. q'ri tir

'H e if ,*,/t'e,ty ,T;i w,.a:; tty' ,'Slf Lt;ii'uit

"W e ?'*'j,< S t kttk'i\t ,iA *),'-;it i.
6ri'ri 6i Jb'€ '€Lf 

:r- l,ty ,* €'er* 01.,tr')l

ty 'Li;"'J,.-''';j)
1231. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata; 'Rasulullah SAW

bersabda, "Apabila telah dihtmondanglcan adzan untuk shalat mako

syetan lari seraya mengeluarkan kcntut hingga tidak mendengar

suara adzan. Apabilo adzan telah selesai, maka ia kembali. Apabila

dilakulran iqamat, syetan lari kembali; dan iika iqamat telah selesai,

ia balik lagi lalu membisiki antara seseorang dengan dirinya. Ia
berlrata, 'Ingatlah ini dan ini', sesuatu yang tidak ia ingat

sebelumnya. Hingga akhirnya seseorang bingung tanpa mengetahui

berapa ralraat ia telah shalat. Maka apabila salah seorang di antara

lramu tidak tahu berapa rakaat ia telah shalat -tiga atau empat-

hendaklah ia sujud dua lali sedang ia dalam leadaan duduk."

@:
Keterangan yang berhubungan dengan bagian awal hadits ini

telalr dijelaskan pada pembahasan tentang adzan. Kalimat dalam

hadits, t!... qtl \1 6;^i Jb '€ 'fvl y- i $$ pnpabita satoh
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seorang di antara knmu tidok tahu berapa rakaat ia telah shalat...
dan seterusnya) sesuai dengan judul bab tanpa ada penambahan.

Makna lahiriatrnya, orang itu tidak membangun shalatnya di atas

keyakinan, sebab keterangan pada hadits lebih umum; baik berada
dalam shalat maupun di luar shalat. Adapun pembicaraan tentang di
luar shalat telah diketengahkan pada bagian akhir bab sebelum ini,
sedangkan masalah di dalam shalat bertentangan dengan hadits Abu
Sa'id yang terdapat dalam riwayat Imam Muslim, yang sangat tegas

memerintahkan untuk mengensampingkan keraguan dan melanju&an
shalat atas dasar apa yang diyakini.

Ada pendapat yang mengatakan batrwa kedua hadits ini dapat
dikompromikan dengan cara memahami hadits Abu Hurairah untuk
orang yang merasa ragu dan telatr menyelesaikan perbuatan shalat
rurmun belum megucapkan salam, lalu ia sujud Sahwi, sebagaimana
orang yang ragu setelah salam. Namun bila keraguan timbul sebelum
itu, maka ia harus membangun shalatrya di atas dasar keyakinan,
seperti pada hadits Abu Sa'id. Atas dasar ini maka perkataan ,,Sedang

ia dalam keadaan duduV berhubungan dengan perkataan ',Apabila ia
ragu" dan tidak berkaitan dengan lafazlt "sujud". Pandangan ini lebih
tepat dibanding mereka yang menempuh metode tarjih (menguatkan
salah satu riwayat yang ada), dimana mereka mengatakan bahwa
hadits Abu Sa'id RA telatr diperselisihkan apakah ia termasuk hadits
maushul atau hadits mursal. Berbeda dengan hadits Abu Hurairah
dimana ia didukung oleh hadits Ibnu Mas'ud sehingga kedudukannya
lebih unggul.

Kemudian ada pula pendapat yang mengompromikan dengan
mematrami hadits Abu Hurairah berlaku pada hukum dimana orang
yang lupa hendak melengkapi shalatrya, sedangkan hadits Abu Sa'id
berlaku pada apa yang dilakukannya; baik menyempurnakan shalat
atau tidak.
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Catatan

Pada riwayat ini tidak diterangkan tempat dilakukannya sujud

Sahwi, demikian pula pada riwayat Zuhn yang akan disebutkan pada

bab berikutnya. Ad-Daruquthni meriwayatkan melalui jalur Ikrimah

bin Ammar dari Yahya bin Abi Katsir dengan sanad ini secara marfu',
'# "j d.E $i ir\:rh;';",.;;,i',,9 ii ttii ):r;-'no i'-61 W,5t (Apabila

salah seorang di antara lralian lupa, dimana ia tidak tahu apaknh

telah melebihkan atau mengurangi, maka hendaklah ia suiud dua kali
sedang ia dalam keadaan duduk kemudian salam). Sanad hadits ini

kuat. Abu Daud meriwayatkan dengan lafazh, itlir U e.E li
(Sedang ia dalam lreadaan duduk sebelum salam). Lalu Abu Daud

meriwayatkan melalui Ibnu Ishaq, 'jA "j {;- o1'# i;i:rh." iij.;ii
(HendaHah ia sujud dua kali sebelum salam, kemudian salam). Al
Alla'i berkata, "Apabila keterangan tambahan yang terdapat pada

semua jalur periwayatan hadits-hadits ini disatukan, maka derajatnya

tidak lebih di bawatr derajat hasan yang dapat dijadikan hujjah."
l(allahu a'lam.

7. Sujud Sahwi dalam Shalat Fardhu dan Shalat Sunah

:i:fr ;fi,L tAY'?nt u1, f&;;'#i
Ibnu Abbas RA sujud dua kali setelah shalat Witir.

Ll ,Jv *i y ilt ,k lt S';:r'oi a ^!t uit;;-; J: ,r
,Jb € sra\ "L *;+ orbi:Jti- ,&ivt'1'€';l

."/6'.,:, ;:rJ,t'l*J"j)'€:'6if Ui'rr') ti1
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1232. Dari Abu Hurairah RA batrwa Rasulullah SAW bersabda,
"Sesungguhnya salah seorang di ontara kamu apabila berdiri
melakukan shalat, maka syetan datang mengganggunya hingga ia
tidak tahu berapa rakaat ia telah melakukan shalat. Apabila
seseorang mendapati yang demikian, maka hendaklah ia sujud dua
kali sedong ia dalam keadaan duduk.-

Keteransan Hadits:

(Bab sujud Sahwi dalam shalatfardhu dan shalat sunah), yakni
apakah hukum keduanya berbeda atau sama? Pendapat kedua
merupakan pendapat mayoritas ulama, lalu Ibnu Sirin dan eatadatr
menyelisihi mereka serta dinukil dari Atha'. Adapun landasan
pendapat pertama adalah pada kalimat *Apabila salah seorang di
antara kamu shalat", yakni shalat yang disyariatkan, dan ini bersifat
umum; baik shalat fardhu maupun shalat sunah.

Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam menamakan
shalat dengan shalat fardhu dan sunah, apakah penam&m tersebut
berdasarkan kesamaan lafazh atau makna? Pendapat kedua (kesamaan
dari segi makna) merupakan pendapat mayoritas atrli ushul, karena
keduanya (shalat fardhu dan sunah) memiliki syarat-syarat yang tidak
dapat dipisahkan. Namun Fakhrurrazi cenderung mengambil pendapat
pertama, karena adanya perbedaan antara keduanya pada sebagian
syarat-syaratnya. Akan tetapi metode Imam Syaf i yang memberi
makna lafazh musytarak (memiliki makna lebih dari satu) dengan
seluruh makna yang dikandungnya bila lafazh itu berdiri sendiri,
berkonsekuensi masuknya shalat sunatr dalam kata "shalat."

Apabila dikatakan bahwa maksud sabda beliau SAW
sebelumnya "Apobila dikumandangkan adzan untuk shalat" adalah
shalat fardhu, demikian pula dengan sabdanya "Apabila iqamat
dilakukan", maka hal itu tidaklah menghalangi masuknya .,shalat

sunah" padalafazh "shalat" dalam hadits di bab ini. Sebab, melakukan
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shalat sunah ketika adzanjuga dianjurkan berdasarkan sabda beliau

SAW; "Di antara setiap dua adzan terdapat shalaf''

:i: fr. ifr:rh:" ';& 
h' q't l& i;|'sAi (dan lbnu Abbas suiud

dua lrali setelah shalat Witir). Hadits ini disebutkan secara maushul

oleh Ibnu Abi syaibah dengan sanadyang shahih dafi Abu A1 Aliyah,

dia berkata, ii:rrt :i: fr. 'th;- ,r,* ;1 U-1; (Alat metihat lbnu

Abbas sujud dua kali setelah shalat Witir).

Mengenai korelasi riwayat ini dengan judul bab, Ibnu Abbas

berpendapat bahwa shalat Witir itu tidak wajib, meskipun demikian

dia tetap sujud Sahwi ketika melakukannya. Pembahasan matan

(materi) hadits ini telah diterangkan pada bab sebelumnya'

8. Apabila seseorang Diajak Bicara saat Melakukan Shalat Maka

Ia Mengisyaratkan Dengan Tangannya dan Mendengarkan

';':i i ,f")t:*3 t* ;. ,;;lt) {6 u.tli iT ,f
W'l;i $*,i:; h, ',f,, -ey A.?F'.,i'e ?nt ,q,
Gt,q',yj ->it?b fr ;rZ;{5, ,f W't V rif,,.
,# *i+frt * d'"oid."'3'tt1:i;fi*€;i
W Twti ; ( o$tr?i*'t'/& ut Jtt't'W

G'.P'ri t t13Ji,& i' ,*t *ty 
"b 

l*i ,U'f iw

ii iy,r)"'i q7';i;6'dL,'&';t'* ?i'f,* 'uu"
:rTo i:t q,'*'l Ab -*s;; J\ :, G'.P'r( 6,br'e
';-,a$;. u.?, n W &;. *3 y fr',* Ut :
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,G\)i q f; q i i*. ey, * ,yt ; ,;tt ,*
:or* ?f u ik ,{ d/ y, e, ,L-j!, \l;t g\'&'r1

*, tui ty +-U'trr?, ,o,e'* 6s'dry lt Ji; U

J:At rli ,'^Z -7i*v ,,*'rAG \ret'rji *.L 67Vv

i"us oyi'il: )*,sr *'t'lt *'i, *i ,sj '-,, G. :Jv

.9',tr.i W ;J;rt- r#tu-rlr* e'.ppt*
1233. Dari Kuraib bahwa Ibnu Abbas, Al Miswar bin

Makhramatr dan Abdurrahman bin Azhar RA, telah mengutusnya
menemui Aisyah RA, mereka berkata, "sampaikan salam dari kami
kepadanya. Lalu tanyakan kepadanya tentang shalat dua rakaat setelah
shalat Ashar, dan katakan kepadanya, 'sesungguhnya kami telatr
diberitahu bahwa engkau melakukan kedua rakaat itu. Sementara
berita yang sampai kepada kami adalah bahwa Rasulullah SAW
melarangnya'." Ibnu Abbas berkata, "Aku bersama Umar memukul
orang yang melakukan shalat itu." Kuraib berkat4 "Aku pun masuk
menemui Aisyah lalu menyampaikan kepadanya masalah yang
mereka menyuruhku untuk menanyakan kepadanya, maka dia
(Aisyah) berkata, 'Tanyakan 

-hal itu- kepada Ummu Salamah,.
Aku keluar menemui mereka dan mengabarkan apa yang
dikatakannya. Maka, mereka kembali mengutusku menemui Ummu
Salamatr untuk menanyakan urusan yang s:rma seperti mereka
mengutusku kepada Aisyatr." Ummu Salamatr RA berkata, .,Aku

mendengar Nabi SAW melarang 
-untuk mengerjakan- kedua

rakaat itu. Kemudian aku melihat beliau melakukan keduanya ketika
shalat Ashar. Kemudian beliau SAW masuk menemuiku yang pada
waktu itu tengah bersama beberapa wanita dari Bani Haram dari
golongan Anshar. Lalu aku mengutus seorang wanita untuk
menemuinya. Aku katakan; Berdirilah di sampingnya lalu katakan
kepadanya; Ummu Salamah berkata kepadamu, 'Wahai Rasulullah,
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aku mendengar engkau melarang shalat dua rakaat yang kini aku lihat

sedang engkau lakukan'. Apabila ia mengisyaratkan dengan

tangannya, maka hendaklah engkau menjauh darinya." Maka wanita

tersebut melakukannya, dan beliau SAW mengisyaratkan dengan

tangannya, lalu wanita itu menjauh darinya. Ketika selesai shalat,

beliau SAW bersabda, "Wahai putri Bani (Jmayyah, engftau telah

bertanya tentang shalat dua raltoat setelah shalat Ashar.

Sesungguhnya telah datang kepadoht beberapa orang dari Bani

Abdul Qais, lalu mereka menyibuklranlru hingga atau tidak sempat

melakukan shalat dua rokaat sesudah zhuhur. Maka, inilah shalat

lredua rakaat itu."

Keterangan Hadits:

(dan mendengar), yakni orang yang shalat mendengarkan orang

yang berbicara kepadanya, dan shalatnya tidak batal.

(ili. ni (dan telah sampai berita ltepada kami). Lafazh ini

memberi asumsi bahwa mereka tidak mendengar langsung hal

tersebut. Ibnu Abbas telah menyebutkan orang yang menyampaikan

berita kepadanya, yakni Umar, seperti disebutkan pada pembahasan

tentang waktu-waktu shalat, * gy eb\ii ot*', JEt ,tY Y
(Tel ah b er s al<s i kepadaku or ang-or ang yang dir idhai, dan yang paling

diridhai menurutku adalah Umar). Namun aku tidak menemukan

keterangan tentang orang yang menyampaikan berita itu kepada Al

Miswar dan Ibnu Azhar.

selain itu, saya juga tidak menemukan nirma orang yang

mengabarkan kepada mereka. Namun sepertinya yang dimaksud

adalah Abdullah bin Zubair, sebagaimana yang akan disebutkan pada

pembahasan haji melalui riwayatnya dari Aisyah. Ibnu Abi Syaibah

meriwayatkan melalui Abdullah bin Al Harits, dia berkata, i: g *3
r;ir c6. ;rit @-;)sk3u ,iri 'i i-/, *'Lb6 qvi db /$

506 - FATEITL BAARr



u.i') i:fri,iv6'iLi f1t r: di,y16,,!.lt ;.t ?6t : 1-'tgi,i',i
g'c.tiha'ic, ii Jt,,p::6 ,fu it d'pi ,Uui nb Ji'S-rri ,zt:.o

)yS, (Aku masuk bersama lbnu Abbas menemui Muawiyah, lalu dia

(Muawiyah) mempersilakan lbnu Abbas duduk di atas dipan,

lremudian beliau (Muawiyah) berkata, "Ada apa dengan shalat dua

rakaat yang dilakukan oleh manusia sesudah shalat Ashar ? " Ia (Ibnu

Abbas) menjawab, "ltu adalah farwa yang dikeluarkan oleh lbnu
Zubair." Lalu dikirim utusan kepada lbnu Zubair untuk menanyalcan

hal tersebut, malm beliau menjawab, "Aisyah telah mengabarkan

kepadaht mengenai hal itu." Lalu dikirim utusan kepado Aisyah,
mako ia berkata, "Ummu Salamah telah mengabarkannya kepadaht."
Akhirnya dikirim utusan kepada Ummu Salamah, malca aku pun
beranglrat bersama utusan itu). Selanjutnya, beliau menyebutkan
kisah selengkapnya. Adapun qama utusan itu adalah Katsir bin Shalt,

sebagaimana disebutkan oleh Ath-Thahawi melalui sanad yang shahih

hingga Abu Salamah, C +!l ,:b, i f.4, * *',5$ u-p'ol

+11 ':ld'l. l' g,y*'i.t ,;,6i ,'^;i|*i ,zLL, -fr Sui ,r1iU,6 auo

rirrjU riUrai ,lri, qSesungguhnya Muawiyah -saat beliau berada di

atas mimbar- berkata kepada Katsir bin Shalt, "Pergilah kepada

Aisyah dan tanyakan kepadanya..." Abtt Salamah berkata, "Alu pun
berdiri bersamanya." Lalu lbnu Abbas berkata lccpada Abdullah bin
Al Harits, "Pergilah bersamanya." Malco, kami pun menemuinya dan
bertanya kepadanya.). Lalu disebutkan hadits seperti terdatrulu.

'LL, 
?t F 'Liii (beliau berkata, "Tanyakan kepada (Jmmu

Salamah."). Imam Muslim dalam riwayatnya menambahkan, '*,;i
'Lb 

?t 4g)U q? g*:i''611(Aht ketuar menemui meretra dan

mengabarlran apo yang dilratakannya lolu mereka menyuruhku [untuk
menanyakanJ kepada Ummu Salamah). Ath-Thatrawi menukil dalam

riwayat lain,'z* il etn 4i,ny'u.t,i:.t.o 1.jui peisyan berkata,
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"Tidak ada padoku, akan tetapi Ummu Salamah telah mengabarknn

kepadaku.").

* ,y't "i ';"it & ;, t.#- 8-?: I (Kemudian aku metihat

beliau melakukan keduanya t@tika shalat Ashar. Kemudian beliau

sAW masuk menemuitz), yakni beliau melakukan shalat dua rakaat

tersebut setelah masuk. Datam riwayat Imam Muslim dikatakan, 'i
t,oyilo q.b 'Jrt 'j 'piit & uti t;l'la t, 61 ,,4i2i" uii
(Kemudian aku melihat beliau melakuknn shalat dua rakaat tersebut'

Adapun ketika (pertama) melakukannya, sesungguhnya beliau shalat

Ashar lcemudian masuk menemuiku, lalu mengerjakan shalat dua

rakaat itu).

U-1at l\'.L]l (matra aku mengutus kepadanya seorong

wanita). Aku tidak menemukan nama perempuan tersebut, hanya saja

ada kemungkinan ia adalah anak perempuannya yang bernama

Zainab. Tetapi dalam riwayat Imam.Bukhari dalam kitab Al Maghazi

(peperangan) disebutkan, i:Air 9\ 'U-'tO (Maka aku mengutus

kepadany a s e or ang p e mb antu).

,#t * q"o6 €y|'fi, (Sesungguhnya telah datang kepadaku

beberapa rrong dari suku Abdul Qais).Dalam pembahasan tentangAl

Maghazi (peperangan) disebutkan tambahan, 6:M g'j'q ly-)!
(Dengan membawa pernyataan masuk Islam dari kaum merefts, makg

mereka pun menyibukknnku). Dalam riwayat Ath-Thahawi melalui

jatur lain disebutkan , o1'c,j.irl ,:#ft'i W f!bt',v'.'ryr * i:
'!:r:e tfi$i o\i 4r;r,1 ,w--Jt e. g"Li (Tetah datang kepadaktt

sejumlah sedekah, makn aku lupa mengeriaknn shalat dua ral<aat ini'

Kemudian alat pun mengingatnya, namun aku tidak sukn untuk

mengerjakannya di masjid sedang manusia melihatnya, makn aku

mengerj akannya di temPatmu)'

sot - FATIIT'L BAARI



Melalui jalur lain, Imam Ath-Thahawi juga menukil, iU I'U,i
,P (Tetah datang kepadafu harta, lalu alet disibukkannya), arau

"i,* 
6."V \i ,f 1U ni * ii lraan datung kepadaku utusan

dari bani Tamim, atau telah datang kepadaku sedekah). Kalimat "dari
Bani Tamim" merupakan suatu kesalahan, yang benar adalatr dari

Bani Abdul Qais; dan seakan-akan mereka membawa serta harta upeti

perdamaian dari penduduk Bahrain, seperti akan disebutkan pada

pembahasan tentang jizyah (upeti) melalui jalur Amr bin Auf bahwa

Nabi SAW melakukan perdamaian dengan penduduk Bahrain lalu

mengangkat Al Alla' Al Hadhrami sebagai pemimpin mereka,

kemudian mengutus Abu Ubaidah yang kemudian kembali membawa

upeti mereka. Pendapat ini didukung oleh riwayat Abdullah bin Al
Harits yang menyebutkan bahwa beliau SAW mengutus orang yang

mengambil sedekah, karena beliau merasa prihatin dengan keadaan

kaum Muhajirin. Lalu pada riwayat ini disebutkan, "Aku berkata,

'Apakah shalat dua rakaat ini'. Beliau menjawab, 'Aht telah

disibuklcan oleh urusan pemungut sedekah'."

gtiti 6A (maka inilah shalat dua rakaat itu). Dalam riwayat

Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dari Ummu Salamatr yang dikutip

oleh Ath-Thahawi terdapat tambahan, o*j .f ,ifi ttle, 'o'ri ,'Ci)

ilri ,4!jbl W 'diei ;Lr' ';l,;. tel; ,r:E UprLh engtrau

diperintah untuk melakukan shalat dua raluat ini? Beliau menjawab,

"Tidah alran tetapi aku biasa mengerjakannya sesudah zhuhur. Lalu
aht sibuk sehingga tidak sempat melalrukannya, maka alat

me n gerj alranny a s e kar ang. ").

Imam Ath-Thahawi meriwayatkan pula melalui jalur lain dari

Ummu Salamatr, U I1 ,p C;ya 'ctf i pam fidak pernah melihat

beliau SAW melakukan shalat dua rakaat tersebut sebelum dan

sesudah hari itu). Akan tetapi pernyataan ini tidaklah menafikan

bahwa Nabi SAW tidak pemah lagi mengerjakannya sesudah hari itu,

sebab dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Salamah disebutkan
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bahwa ia bertanya kepada Aisyah tentang shalat tersebut, maka

Aisyah berkata, '$;. tt:y'5 W \1 W'# 5,lt'J3 t;4tbt-tti

#f ;'ra & 'il osi l41i 'j Pt (beliau biasa metakutcan

keduanya sebeluam Ashar, lalu beliau disibukknn sehingga tidak

sempat melakul<an keduanya atau lupa melakukannya, maka beliau

shalat setelah Ashar lcemudian melakukonnya terus-menerus. Beliau

apabila melahtknn suatu shalat maks akan mengeriakannya terus-

menerus).Metalui jalur Urwah dari Aisyah RA dikatak*, i,*tk'r'J'J ti
,,
!i grb idt fi.(Beliau SAW tidak pernah meninggalkan shalat dua

,ofoot ,rruaon Ashar di tempatku).

Dalam hal ini paru ulama berbeda pendapat. Sebagian

mengatakan bahwa untuk mengganti shalat-shalat yang luput

(terlewatkan) dapat dilakukan pada waktu-waktu yang dimakruhkan

untuk mengerjakan shalat, berdasarkan hadits di atas. Sebagian lagi

mengatakan bahwa hal itu khusus bagi Nabi SAW, bahkan ada yang

berpendapat bahwa hal itu khusus berlaku bagi mereka yang

mengalami kondisi seperti yang dialami oleh Nabi SAW. Masalah ini
telah diterangkan secara mendetail pada bagian akhir pembahasan

tentang waktu-waktu shalat.

Pelaiaran vans dapat diambil

l. Orang yang shalat boleh mendengar dan memahami perkataan

orang lain, dan hal itu tidak membatalkan shalatnya.

2. Cara berbicara dengan orang yang shalat adalah dengan berdiri

di sampingnya, bukan di belakang dan di depan supaya tidak

mengganggunya.

3. Bolehnya memberi isyarat dalam shalat.

4. Meneliti illat (alasan) suatu hukum serta dalilnya.
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8.

9.

5.

6.

7.

10.

11.

12.

13.

Motivasi untuk mendapatkan sanad yang lebih ringkas, serta

meneliti cara mengompromikan keterangan yang nampak
berlawanan.

Apabila amalan seorang sahabat menyalahi apa yang

diriwayatkannya, maka tidak dapat dikatakan bahwa apa yang

diriwayatkannya telah dihapus hukumnya (mansukh).

Apabila suatu hukum telah ditetapkan, maka tidak dapat

dinyatakan bahwa hukum itu tidak berlaku kecuali berdasarkan

dalil qath'i (pasti), karena pada dasarnya kita diharuskan
mengikuti Nabi SAW dalam segala perbuatannya. Sebab,

seorang sahabat senior bisa saja tidak mengetatrui apa yang

diketahui oleh selainnya.

Tidak boleh berfatwa berdasarkan akal selama masih ada nash
yang menerangkannya.

Bukanlah merupakan suatu kekurangan bagi seorang ulama
apabila ditanya tentang sesuatu yang tidak diketahuinya maka ia
menyerahkannya kepada orang lain.

Bolehnya menerima Htabar ahad serta menjadikannya sebagai

pedoman dalam masalah hukum meski hanya satu orang, baik
laki-laki maupun perempuan. Hal ini disimpulkan dari sikap
Ummu Salamah yang merasa cukup dengan kabar dari wanita
tersebut.

Kecerdasan dan sikap Ummu Salamah yang brjak dan penuh

kelembutan saat mengajukan pertanyaan, serta anfusiasnya yang
begitu tinggi dalam masalatr agirma.

Ummu Salamah seakan-akan tidak bertanya sendiri, karena para

wanita ada di hadapannya. Dari sini diambil keterangan tentang
sikap menghargai dan memuliakan tamu.

Bolehnya seorang wanita mengunjungi wanita lain, meskipun di
sana ada suami wanita yang dikunjungi.
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16.

14.

15.

17.

18.

2t.

22.

Melakukan shalat sunah di rumah, meskipun ada orang lain

yang bukan penghuni rumah tersebut.

Tidak disukainya berada di dekat orang yang shalat tanpa ada

keperluan mendesak.

Tidak menyia-nyiakan kesempatan menuntut ilmu meskipun ada

kesibukan lain.

Bolehnya minta penjelasan dalam hal ilmu pengetahuan.

Keutamaan seorang wakil tidak disyaratkan sama dengan yang

diwakilinya.

Mengajari seorang wakil apa yang harus dilakukannya bila ia
tidak mengetahuinya.

Menanyakan suatu perkara setelah yakin ada kejanggalan,

berdasarkan perkataan Ummu Salamah, "Dan aku lihat engkau

melahtkannya".

Segera mencari tahu hukum yang rumit untuk menjauhi rasa

was-was.

Nabi SAW boteh lupa, sebab dasar Ummu Salamah meminta

penjelasan mengenai hal itu adalah karena ia mengangggap

bahwa beliau SAW lupa, atau hukum masalah tersebut telah

dihapus, atau amalan itu khusus bagi Nabi SAW, padahal yang

benar hal itu khusus bagi beliau. Wallahu a'lam.

9. Memberi IsYarat Saat Shalat

*t y frt * dt,f W rtt,t',e?iVu! {u

Hal itu dikatakan oleh Kuraib, dari Ummu Salamah RA, dari

Nabi SAW.

19.

20.
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1234. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi RA, sesungguhnya telah

sampai kepada Rasululah sAw bahwa ada suatu 
-perselisihan- di

antara Bani Amr bin Auf. Maka, Rasulullah sAw keluar bersama
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beberapa orang untuk mendamaikan mereka. Lalu Rasulullah SAW
masih tertahan di sana, sementara waktu shalat telah masuk. Maka
Bilal datang kepada Abu Bakar RA dan berkata, "Wahai Abu Bakar,
sesungguhnya Rasulullah SAW masih tertahan, sementara waktu
shalat telah masuk. Maka, apakah engkau mau mengimami manusia?"
Beliau berkata, "Ya, apabila engkau mau." Bilal pun melakukan
iqamat, lalu Abu Bakar RA maju dan bertakbir. Kemudian Rasulullah
SAW datang sambil berjalan di antara shaf-shafhingga berdiri di shaf
(pertama). Maka manusia mulai -ramai- bertepuk tangan. Biasanya

Abu Bakar RA apabila berdiri dalam shalat, maka ia tidak menoleh.
Ketika manusia telah ramai, beliau pun menoleh dan ternyata ada

Rasulullah SAW. Maka, Rasulullah SAW mengisyaratkan dan
memerintahkan kepada Abu Bakar untuk tetap shalat. Abu Bakar
mengangkat kedua tangannya seraya memuji Allah, kemudian
berjalan mundur ke belakang hingga berdiri di shaf. Lalu Rasulullah
SAW maju dan shalat mengimami manusia. Ketika selesai, beliau
menghadap manusia dan bersabda, "Wohai seknlian manusia,
mengapa bila terjadi sesuatu poda kalian saat shalat, maka kalian
bertepuk tangan? Sesungguhnya tepuk tangan itu hanya bagi wanita.
Barangsiapa terjadi sesuatu saat shalat, maka hendaHah
mengucaplran 'Subhanallah' (Maha Suci Allah), karena
sesungguhnya tidak seorang pun yang mendengar ketiko diucapkan
'Subhanallah' melainkan ia berpaling [menolehJ. Wahai Abu Bakar,
apo yang menghalangimu untuk sholat mengimami monusia l@tika
aku memberi isyarat kepadamu?" Abu Bakar RA menjawab,
"Tidaklah pantas bagi putra Abu Quhafatr untuk shalat di hadapan
Rasulullah SAW."
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1235. Dari Asma', dia berkata, "Aku masuk menemui Aisyah

RA sedang shalat sambil berdiri dan manusia pun berdiri. Aku

berkata, 'Ada apa dengan manusia?' Beliau memberi isyarat dengan

kepalanya ke langit. Aku berkata, 'Bukti kebesaran Allah?' Beliau

mengisyaratkan dengan kepalanya yang berarti 'Ya''"

:Uu 6t*'t y\t* 4t ui)Whr q'Lrr,G r
,u); -!t-r'ri- i g. e't y \t * it J'i', &
t:it,i,SuJ.-At fu t*t'oi 11.'rl*;v ,Ws r'i;itt't fu:t

.t -*'rv Et tit'1 d F'rv €, riu,ir'€A.i6)i',*

1236. Dai Aisyatr RA, istri Nabi SAW, bahwa dia berkata

"Rasulullah SAW shalat di rumahnya -saat sakit- dalam keadaan

duduk, dan manusia shalat di belakangnya dengan berdiri. Maka

beliau mengisyaratkan kepada mereka agar duduk. Ketika selesai

shalat, beliau bersabda, 'sesungguhnya imam itu untuk diikuti.

Apabila dia ruku', maka hendaHah kalian ruku'; dan apabila dio

bangkit, malra hendaklah kalian bangkit'."

@:
(Bab memberi isyarat saat shalat). Ibnu Rasyid berkata, "Judul

bab ini lebih luas, karena mencakup isyarat yang dimaksudkan sebagai

jawaban atau selainnya. Berbeda dengan judul bab sebelumnya,

dimana isyarat yang disebutkannya adalah sebagai jawaban saja."
-:{J:- 

?i Cf ?-F 'iri got ini dikatatran oleh Kuraib dari Ummu

Salamah). Imam Bukhari mengisyaratkan kepada hadits yang

disebutkan pada bab sebelumnya. Dalam bab ini dia menyebutkan tiga

hadits:
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Pertama, hadits Sahal bin Sa'ad tentang penyelesaian

perselisihan di antara Bani Amr bin Aul dimana dalam hadits tersebut

diterangkan tentang kisah Abu Bakar yang menjadi imam shalat.

Adapun konteks hadits ini dengan judul bab adalah pada kalim at, ibli

|#t ,tlt lOan manusia mulai bertepuk tangan). Sebab meskipun

beliau SAW mengingkari perbuatan mereka, tapi beliau tidak

memerintahkan mereka untuk mengulang shalat.

Gerakan tangan waktu bertepuk tangan adalah seperti gerakan

tangan saat memberi isyarat. Hal itu disamakan dengan menoleh dan

mendengarkan perkataan orang lain, karena semuanya mempunyai

makna yang sama, yaitu memberi isyarat. Adapun sabda beliau SAW

"Wahai Abu Balrar, apa yang menghalangimu untuk shalat

mengimami manusia kettka aku memberi isyarat kepadamu" tidaklah

sesuai dengan judul bab, karena isyarat ini dilakukan sebelum beliau

SAW masuk dalam shalat, sebagaimana dijelaskan pada hadits Sahal

di bagian pembahasan tentang imam. Ada kemungkinan beliau

memahami lafazh "berdiri di shaf (pertama)" berarti telah masuk

dalam shalat, dimana Nabi SAW saat itu lebih memilih memberi

isyarat daripada mengucapkannya dengan lisan, padahal ucapan lebih

dapat mengungkapkan maksud dibanding isyarat. Demikian pula

indikasi yang dipahami dari konteks hadits tersebut, dimana beliau

SAW agak lama berdiri dalam shaf sebelum akhimya memberi isyarat

kepada Abu Bakar, selain beliau SAW masuk ke dalam shaf dengan

niat bermakmum kepada Abu Bakar. Di samping itu, seseorang

disunahkan untuk langsung mengikuti gerakan iTry dalam kondisi

bagaimanapun berdasarkan sabda beliau SAW, fj2;'r3,)'ti Ui f,lpa-

apa yang lramu dapati, maka shalatlah fiakukanlahfi.

Kedua, hadits Asma' tentang shalat ketika terjadi gerhana,

dimana beliau menyebutkannya dengan sangat ringkas. Adapun

korelasi hadits ini dengan judul bab tampak pada lafazh, r|?t. t3il
(Beliau mengisyaratlan dengan kepalanya). Hadits ini telah
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diterangkan secara mendetail dalam pembahasan tentang shalat

gerhana.

Ketiga, hadits Aisyah tentang shalatnya Nabi SAW di rumahnya
dalam keadaan duduk. Hubungannya dengan judul bab terdapat pada

lafazh, r:tL.lzt )i &i trsii leliau mengisyaratkan kepada mereka,

hendaklah kalian duduk), sebagaimanayaflg telah diterangkan dalam
masalah imam. Di sini terdapat bantahan bagi mereka yang tidak
membolehkan menjawab salam dengan isyarat, dan membolehkannya
dengan tujuan yang lain, sebab tidak ada perbedaan antara memberi
isyarat untuk memerintahkan seseorang untuk duduk dengan memberi
isyarat untuk menjawab salam.

Penutup

Bab-bab yang membahas tentang sujud Sahwi memuat 19 hadits
marfu' ,2 di antaranya disebutkan dengan jalur mu'allaq sesuai hadits
Kuraib dari Ummu Salamah, Ibnu Abbas, Abdurrahman bin Azhar
dan Miswar bin Makhramah, dimana mereka -kecuali Ummu
Salamah- mengatakan,"Telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah
SAW melarang melakukannya". Semua hadits di tempat ini
mengalami pengulangan, baik di bab ini maupun pada pembahasan
sebelumnya, kecuali hadits yang baru disebu&an. Bagian hadits ini
juga pernah disebutkan pada pembahasan tentang waktu-waktu shalat,
selain hadits Abu Hurairah, "Hendaklah sujud dua kali sedang ia
dalam keadaan dudull'. Semua hadits tersebut telah diriwayatkan oleh
Imam Muslim.

Dalam pembahasan ini terdapat 5 atsar dari satrabat dan selain
mereka, di antaranya adalah atsar Urwah yang disebutkan dengan
sanad yang maushul di bab terakhir, dan atsar Umar tentang sikap
beliau memukul orang-orang yang melakukan shalat sesudah shalat
Ashar.

Hanya Allah yang memberi petunjuk kepada kebenaran, dari-
Nya permulaan dan kepada-Nya tempat kembali.
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